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HERGON NEŞROLUNUR SON P O S TA Halkın 1'81üdür ı Halk bununla r~rür. J 
SON POSTA Halkın kul•tıdın Halk bununla ltitlr. 
SON O S TA Halkı dl 1 1d1 r: Halk bununla •llyler. 

İKiNCİ TABl1 
Tayyare 
Bugün 

Piyangosunun ikinci Keşidesine 
Baş 1 andı ( KAs~~~ız~~~r:~lıci~~cı ) 

Ankara da 
• 

Bir inhidam 
Oldu 

Ankara, 10 (Huıuıi)- Bu· 
rlnada lıtasiyon civarında F okı 
şaat Şirketi tarafından bir 

hafriyat yapılmaktadır. Fakat 
bUtün ameleler hep bir arada 
çalıştıkları bir sırada aıuızıa 
bir inhidam olmuştur. 

Neticede amelelerden biri 
ankaz altında kalmış ve vaktinde 
kurtarmak mümkün olamadıtı 
ıçm adamcağız ölmOşHlr. 

Yine ankaz altında kalan 
bir amele de ağır ve teh· 
Jikeli surette yaralandıktan 
ıonra kurtarılmış, hastaneye 
yatırılmıştır. ----

Yeni T ebeddlıller 
-

Belediyede Ve Dahiliye 
Vekaletinde Değişik

likler Var 
Dahiliye Vekili ŞUkrU Ka

ya Beyin dün Ankaradao 
ıehrimize geldiğini yazmıştık. 
Bu münasebetle belediyede 
Dahiliye VekAletinde yeni 

değişiklikler olduğu anlaşılmıştır. 
Verilen malumata göre Be

lediye Reis Muavinlerinden 
Himit Bey Dahiliye VekAleti 
Vilayetler Mahalli İşleri Umum 
MUdürlüğline alınmıf, yerine 
de Belediye Mezarlıklar Müd~rü 
eski Üsküdar kaymakamı Su-
leyman Bey tayin olu?muşlur. 

Vekilet Mahalli işler MU· 
dürü Nazif Bey Ordu, Tekir
dağı Valisi Rıfat B. Trabzon, 
Afyon Valisi Fahrettin B. de 

Tekirdağ Valiliklerine tayin edil
ıniılerdir. 

Zencilerin 
Güzellik 

·Kıralıçası 

Afrikadaki Kongo mUstem· 

lekesinin ahalisi hep ıiyah 
renkli insanlardan milt91ek
k·ı 1 dir. Geçenlerde burada, 
A.Yrupada beyaz insanlar ara· 
~•nda yapıldığı gibi ıiyah 
adınlar arasmda da bir gli

tellik ınilsabakası yapılmıı ve 
(l.8 rnini gördüğilnUz Matmazel 

ara Budor) kıralaçaalıiı ka· 
'-ıanaıttır. 

• 

Sıvas -Erzurum De
miryolu Müzakeresi 
İnşaat Bugünlerde İhale Edi-

lecek Ve İşe Başlanacak 

Şarktı uzanacak geni lıattın mebdei olan 
Sı11ası11 umumi mdnıa1ası 

Ankara, 11 (Husus!)-Sıvas- lnıaat mllzakeresine lıtlrak 
tan itibaren Erzuruma ka· etmek Uıere Jülyüı Berger 
dar intası evvelce hUkumet Şirketinin mümeısili olaa 
tarafından karar verilen Her Volgemot ta buraya gel• 
demiryolu için muhtelif malf mittir. Fakat bu firmama 
gruplarla müzakereler devam Cenubi Amerikada airiJtitf 
etmektedir. bazı işler yüzünden Alrnan-

Haber aldığıma göre, inşaat yada mühim bir dava çıkması, 
işinin en muvafık teklifi der· inşaat miinakasasını kazan· 
meyan eden mali grupa ihalesi ması ihtimallerini zayıflatmıfbr. 
şu günlerde vukubulacakttr. 

Bu hattan inşasına talip olan Hükumetin, ihale muame· 

d u F k b' lesi yapıldıktan sonra hattın 
gruplar arasın a o s ıra- 1 l 
derler " ' " Alpine Montan " in~aat işine derhal geçi ınes 
kumpanyaları ile bir laveç I fikrinde o!duğu da haber 
grupu vardır. verilmektedir. 

(Yarın) Sahibi Lokanta 
1 
Açmıya Karar Verdi ... 
Arif Oruç Bey Gazetecileri 
Bedava Yemeğe Davet Ediyor. 
Refiklerimiz birkaç gün ev- ' 

vel mesdut ( Mücadele) Gaze
tesinden bahsederken, bu ga
zete ile ( yarın ) gazetesi a~a
ınnda bir muvazaa olması ıh· 
timali Uzerinde durdular ve 
biraı sonra da, muvazaa anla
tılıp ta ( Mücadele ) gazetesi 
ıeddedilince Arif Oruç Beyin 
kendi gazetesini ihya etmiye 
karar verdiğini yazdılar. Ancak 
buna mUıaade edilemiy.e~eğ~· 

. hatta (Yarın) gazetesı ımti· 
nı, 'ht' li n geri alınması ı ıma 
yaıını . 
olduğunu illve ettıler. 

Dün Adliye dönüşfi küçUk 

d .. f bizi Arif Oruç B. 
bir teıa u • . A . 

k karşıya getırdı. ya-
llef artı bahçeli kahvelerinden 
ıo yanın ltı d • bir ağaç a n a 
btrınae, dalyasına 

k bir yer san 
alça ld' de çana· 

sırtını sa 1 d 

Arif Oruç bt1g 

oturmuş, özleri bava a 
ra dayamış, g 
dUşUnUyordu. 

Kendiaiai mlfklll mevkide 

bırakmamak için hakkında 
dlSnen rivayetlerin dojru olup 
olmadığım sormadık. Sadece 
wanurlarım öğrenmek istedik: 

( Den•• 6 ıacı aylada ) 

il EYLOL 

eşil Burs 
ugün Kurtuldu 

11 E7Ull, Tilrk l•tlklil tarl• 
lalncle büyGlc bir hldlıenla 
IODU Ye yine bilyük bir hl· 
cllıealn batlangıcıdır. Kahra• 

man ordu Bur.aya dokua 
HD• ••vel buwOn ılrdi, Bur· 
ıa ntana Ye Gaziye bui'lln 
kavuftu. 
11 EylOI, dOtmaıun TGrke 
elçi rllnderip aman dllediti 

büyOk ıDndür. Mudanya ve 
Loıan hep bu tarihin arka-

11ndan ı•l•n bOyQk Her• 
lerdfr. 

26 Atultoı fecrinde ba4hyaa 

latllclil taarruzunda~ilçüncn ko 

lordumuz dütmanı ıürOp çitnl 

yerek E•kitehir-Kiltahya mın· 
takasındaki diğer kuvvetleri· 
mlzl• birletmlt ve 10 - 11 
eyUU l'•c .. ı Bur1ayı lıtlrdat 

etmittl· 
Kahraman orduyu Ye Bur· 

1&hları tebrik ve ıafer H· 

vinçlerine ltlirak ederlı. 

Gazi Hz. 
Gazi Hz. dün akfam ıehfr 

dahilinde otomobille bir te
nezzüh yapmıtlardır. Gazi 
Hazretleri evveli Şişli taraf
larına gitmişler, ıonra lıtanbul 
cihetine geçerek Edirnekapı· 
ya kadar azimet etmişler ve 
akşam geç vakit Dolmabahçe 
Sarayına avdet buyurmuı
lardır. 

Gazi Kupası 
İzmir, Ankara Ve fstan

bul F utbolculan 
Karşılaşacaklar 

Ankara, 1 1 ( Huıuıi ) - lı· 
tan bul, Ankara, lzmir, Spor 
kulüpleri arasında önUmüıdekl 
ıene yapılacak maçlar için bir 
Gazi kupası vazedilecektir . 
931 - 932 seneleri zarfında 
yapılacak lik maçları buna esas 
olacaktır. Şampiyonlar arasın
da ıon maç Ankarada yapıla
cak ve ıampiyon kulilp Gazi 
kupasını alacaktır. 

Gazi kupası bundan sonra 
her sene ayni surette tekerrür 
edecektir. Halk Fırkası ayrıca 
Ankara klüpleri arasında bir 
ıilt maçı tertip etmiftir. 500 
lira kıymetinde bir şilt kon
muıtur. Şilt maçları J O ıene 
devam edecektir. 

Mecliste Gazete 
Müzakereleri 
(Dilnkü nfiıhadAn Denm) 

Apaş lisanı denilen, kUl· 
hanbeyi konuşmasının çok 
dununda olan bu yazıt 
larzlarma da gazete llnnı mı 
diyeceğiz. Bu yazıların 
1eciye ve halk üzerinde 
bilhassa yarının mukaddera
tına hlkim olacak olan yav
rularımızın üzerinde yapaca;. 

(0.Ya•ı ' laCI NJfa4a) 

istikbal Harbinde Yalnız T ayya
reler Hüküm Sürecektir 

Bu Tehlikeden Kaçmak 
Çok Müşkül Olacakhr 

• 

Amerikatla yapılan bıı büyük Taggare ( 50) ki~i, !Jf i 
bir muharebe de ( 50) ask•r taşır 

Geçen hafta ltalyan ordusu 
bUyük bir hava manevrası 
yaptı. 300 Tayyareden mürek
kep bir bava kuvveti, mühim 
Anayi merkezi olan T erni 
phrinl bombardıman etti. 
Manevrada düşman kuvvetini 
teşkil eden muknbil taraf ise 
mUdaf aa tertibata aldı. Bu 
manevranın verdigi mühim ne
tice ıuduı-: 

Hava taarruzuna karşı mü
dafaa imklm pek müşküldlir. 
Hakem heyP.tinin kararma na
zaran şehrin istasiyonu tama
men tahrip edildi. Askeri mü
eseae ve fal:irikalarm yarıdan 
ziyadesi )ıkıldı, şehirde nlifu3-
ca zayiat ta dehşetli bir mikta-

ra baliğ olmaktadır. Ivıuhacim 
tarafın 28, karıı tarafın da 23 
tayyaresi sukut etti. 

F ransı:zların geçen sene Li· 
yon tehri üzerinde yaptıkları 
bava manevrası neticesinde de 
erkanı harbiye düşman tayya· 
re filolarının taarruzuna l·arfl 
bir şehrin tamam.en müdafaa
sına henüz iıukan olmndığı 
hakkında karar vermişti. İşte 
bu manevralar tayyarelerin 
tesirleri hakkında kafi dere· 
cede fikir vermektedir. 

Alman askeri muharriri:.· 
rinden biri diyor ki: Umumi 
harpten almış olduğuwuz en 
büyük ders şudur: 

( Devamı 6 mcı uıyfada ) 

-====·-=========='·-========-====-"= 

Yolcu Ve Dilenci J 

DiJenci - Fakire bir sadaka ... Çocuğum ölüm deret:csinde 
hasta yatıyor ... 

• Yolcu - Şimdi boıuk p11ram yok. Dönüşte vuirim. 
Dil•aci - O •a\at• kadar laaltam iyi olur. be,U.. 



2 Sayfa SON POSTA 

( Ha_!!ın Sesi l DABİLI 
Kadınların Sulh .. M_ü-te-v-el-lı-·ıe_r._.._1_8_5_0_0_M_•_• _t _k ___ d ___ D~iz-anliliiilt ... erımli--
Pr~f.~~~!1~~~1.. Ve Gayri , ' U e a 1 e Salgını 

~:!t.:.,:·1hka~::d·~:~!-;:: Mübadiller Maaş Dağ 1t11d1 Yoktur 
Bakınız muhtelif karileri• 

~e;~~zin bu huauata fikri Yunanistandan Alınan Ağustos Yoklamasına Gelmiyenler Aylıklarinı Sıhhiye idaresine Hiç 
AU Bey (Beya:ıat lfık ıokak 23) Paradan Mütevellilere Martta Alacaklar, Hasta Olanlar Da Yoklama- bir ihbar Yapılınadı, 
-Kadınlar birliğinin Sulh pro- Hisse Verilmiyecek Mi Tıfoda Kaydedilmedi 
pağandaaı yapacağı haberini )arını Başkaları Vasıtasile Y aphrabileceklerdir 

CZetelerde okudum. Garplı- Mütevellilerle gayri mtıba- L lıtanbulda salgın bir halde 
T Zat qleri Muhasebeciliği lltyolunduktan ıonra yetim, dul mıya karar veren Urkiyede dillerin Yunanistanda bırak- Çucuk dizanterisi bulunduğu 

bcLnlanmızda Garp kadınlarımn bldan Evkaf mesele.inin ve mütekait aylıklan kaza mal dairelerinden vcrilmiye baılan- ve birçok çocuklann da öldn-
Jtlrüdfip yollarda yürümeli, yeniden mevzubahı olduğunu mışb. Bunun için de Deftcrdarbk her tediye yerinde gllnde (150) tn yazıldı. Bizim yaphğımız 
heııcy yapmah ve herıey haber aldık. İstanbul Evkaf kişiye aylak verilmesi usulOnll koymqtu. Bu yeni esaa eald tahkikata göre İstanbulda ço-
olabilmelidir. Fakat Sulh M-d l • y . d k cuk d:•ant•rı·91• yoktur. y 8 •-!-u ür tlgU unanıatan a a- ezici izdihamın öniine geçtiil için allkadarlar tarafından tak- .... ~ ıııız 
propağandasından evvel daha l akıfl 'kt ·ı Ot u; gün içinde BUyUkadada iki 
,. la--'- b' '- ı d an v arın mı an e m e- dirle ka-ılanmııtır. Hatta masa. aahiplerine ayakta kalmamaları 

pı .:aa ırço" ıey er var ır. vellilerin adet ve lıimlcrinl •y - büyük adam, amipli dizanteri-
_. için kendilerine iskemleler de verilmiıtir. 

Mediha H. ( Kumkapa l!nllnbey tesbit ederek Ankarada Umum ye tutulmuştur. Dizanteri, 
aaballe.t ') Müdilrlilğe gönderinlfti. 4500 Kişi Daha Maa, Alacak! Bilvasıta Yoklamalar haber Yerilmesi mecburi has-

- Kadınlar Birliği geçen- Haber aldığımıza &lSre bu Ba busuata yaptığımız tah- ) Bu yoklamada ikişer fotoğ- tabklardan olduğu için Sıhhi-
lerde lıtanbulu ziyaret eden doıyelcr Hariciye Vekllctin- kikata g6re, bir eylülden 10 raf lıtenecektir. Haıta olan• ye müdiriyctine ıimdiye kadar 
Amerikalı be1Dfirelerimizin de husuıi bir komiıyon tara- eyinle kadar ( 23 ) bin maq lar bqka mazereti bulunan •• böyle bir ihbar yapılmamıştır. 
mefk6relerini tamime ka· aahibinden (18500) tıne ma••- o· ft b 11 d ...,. vvmİfler. Sulh fikrini fından henilz tetkik edilmek- - 7ahut muvakkaten başka yer- ığer tara an asi i iıante-
yaymıya çalıtacaklarmıt- Harp tedir. lan verilmiştir. Mntebaki 4500 ele olanlu bilvaaıta yoklama riler için aşı tatbik edilmek· 
beterin ezeli hir derdi ve Bu vakıflar için bOkümet kişiye de ayan on beşinci gtı- uaulil kabul edilmiştir. Yalım tedir ki b&yle bir ihbar vaki 
felaketidir. Taktile Yunanistandan otuz nU ak§amına kadar maqlan lbunlar bulunduktan yerden olaaydı derhal mecburi olarak 

dağıtılacaktır. 
Hilkatten beri buna bir çare milyon lira lstemlt, fakat llmühaberlerleri o mahallin Afi tatbik edilecekti. Halbuki 

bulunamamlfbr. Şimdi bizim ıeçcn aene YunanWarla yapı· Ağustoı yoklamasını yap- mlllkiye memuruna tasdik bu da olmamıştır. İstanbulda 
kadınlarımız Sulh propağan- l l ilif . . d . brmıya gelmiyenlerin yoklama- ettirec•kl•r, latanbulda kı'mı'n tifo vaziyeti tabii bir hale gı· r-
d••••d zı" de lnkıl.. h• an t netıceıın e gayn larına da ayın on ikisinden yı·r· ... '" 
..... an ya •P re nb d'll ·ı k n t il ki t k mittir. Son günlerde yeni hir-

berli.:wı lıd Jar Cil m a ı ere verı me zere minci -"nil ak•amına kadar vuı as e yo ama yap ıraca - T 

a• yapma ır ' m- 125 bl in ·ı· l' alı K"' Y l d kl bir vak'a kaydedilmemiftir. lımiyeti bu topraklarda kök- n gı ız ıruı nmı,b. devam edilecektir. Bunlardan araa ona gGn erece er, on-
leftirmck için plıımalıdırlar. Komisyon ozaman bu para- Fatih, Samatya, Eyllpten ma- lar da bu llmllhaberin ukuına 
Şulh ve harp lşlerile bırak- dan bir kıımımn mlltevellilere aş alanlann yoklaması Fatih kendi fotoğraflarını yapııbra-
IUllar daha tecrllbeli olu aynlmuını kabul ettiği için Malmildürliiğiinden, Sultanah- rak mahalle muhtarlanna 
erkeklerimiz utrqaınJar. ıayri mübadiller buna itiraz met, Beyazıttan maq alanla- tasdik ettireceklerdir. Yokla-* etmiflerdir. Şimdi aynca bu nnki Beyazıt maaş tediye ye-
••• Bey (T.Ulm SuuUYUer a) rinde, Kasım paşa ve Beyoğlun-

- Sulh propağandası ... Ben- itirazlar da tetkik olunmak- dan maaş alanlannki Beyoğlu 
ce bu bir lükıtnr, fantazidir. tadır. Malmüdürlüğünde, Beşiktaı 
Kadınlanmız içtimai muavenet y D MalmüdürlüğUnden maaş alan-
teıkilitı yapsalar, lfıiz hem- enİ ava larınki Beşiktaş Malmüdürlü-
cimlerine it bulsa veremlilere ğtinde, Osküdardan maaş 
Sanatoryom, çocuklara ıüt ve Bir Kitap Muharriri alanlarınki yine ora Malmü-
Bakım yerleri temin ebeler dfirlüğilnde, Kadıköy ve Hay· 
daha iyi olur. Mahkemeye Verildi darpaşadan maaş alanların da 

ir .Muharrem Zeki Beyin (Ar- Kadıköy Malmildürlüğünde ya· 
IC&mll B. Koıka tramvay caddul 17) pılacakbr. 

K m ile Kamber) iaimli kitabı 
- adınlar Birliğinin Sulh hayasızca görllldüğil için dün 

propağandası teıcbbnsilne muharrir aleyhine Müddeiumu-
,alnız amerikanvarl bir fikir milik tarafından bir dava 
diyebilirim. "* açılmıt ve ikinci Ceza Vergi 

malannı eylüliln yirminci güntı 
akşamına kadar yapbrmıyan
ların yoklamaları Mart yokla

masına kalacak ve bunlar 
maaşlarım da Martta alacak
lardır. Yeni açılan yoklamıya 
müracaat edenlerin maaşlan 
eylülün ( 23 ) nnden itibaren 
yoklamaları yapan Maldaire
lerinden verilecektir. 

lhtilifı 
Saim Bey Karaıllmrllk Sultan mahkemesine Yerilmiıtir. Mah- ------ -

.._amı ıı2 keme kitabın muaadereal-
- Biz iatiklllimize doku- ne karar verdiği için dtln Po-

1111lmamak ıartile dllnyamn en Ha tarafından toplatbrılmıt ve 
IUlhperver bir milletiyiz. Ka- 1atanlar hakkında zabıt Yara• 
dınlanmız Sulh propağanda- lialan yapılmlfbr. 
11na aarfedilecek vakitlerini 
bqka sahalara haaretıeler 
bu memlekete daha iyi hiz
•et etmif olur. Hayat bir 
mlcadele oldukça harp ba 
dllnya yUztınden :kaldınlamı
pcakbr. 

Araba Kazası 
Gllmllfsuyunda Tahsin B. 

aparbmananda oturan Milyes
Mr H. tlç yaşındaki çocuğu
Ue Maçka caddesinden ge
prken Celllin idaresindeki 
arabanın aademeıile ikisi de 
1aralanmışlar, arabacı yaka
lanmı,tır. 

Resim Muallimlili 
Maarif Veklleti ortamek

teplerde resim muallimliği 
için bir mllsabaka imtihanı 
açmıfbr. Bu imtihana orta 
mektep memnlan peblle
cektir. Kazananlar Ud tene 
mtıddetle Yeklletln ı&ıterdiji 
yere fitmeyi taahhllt edece1'
lerdir. 

ŞoförU yaralamı' 
Boyacı Htııeyin İlminde biri 

Kaaımpqa takai yerinde ıof&r 
Sllleymuı bıçakla kolundan 
yaralıyuak kaçmıştır. 

yetim Ve Dulların Aylıklanndan 
Kazanç Vergisi Kesilmiyecektir 
DeYlet blitçesinden ye mftl• 

hak blltçe ile idare edilen 
mlleuelerden maq, lcret, ik
ramiye ve aair namlarla para 
alanlardan kazanç vergiai ke
lilmeaine dair olan ( 1847 ) 
namualı kanunun miltekaitlere 
alt olu kıımı bazı yerlerde 
pek iyi anlqılamamışbr. Ka
nunun tatbik ıekli hakkında 

tetkikat yaptık. Öğrendiğimi· 
ze a&re ( 50 ) liraya kadar 
m88J alan miltekaitlerden 
kazanç vergisi kesilmiyecek
tlr. 

Bunlar tıç aylıklannt birden 
alırken alacakları paranın 
miktarının ( 150) lira olmam 
kazanç •ergiai ahnmuını icap 
ettirmeL 

Elli liradan ( 100 ) liraya 
kadar maat alan mDtekaitlerin 
(20) lirası kazanç vera'fıinden 
muafbr. Mntebald aek1en li
rasından yüzde bet niıbetinde 
kazanç vergial keailecektir. 
Yetim, dul, maldl maqlarile 
terfih zamlanndan da, miktan 
nekadar oluna olsun kazan~ 
vergisi kesilmiyecektir. 

Kaçarken Yakalandı 
Sabıkalı Kerim Beşiktaşta 

Cemal isminde birinin evine 
girerek öte be:ri çalarken bir 
kadının feryadı ftzerine etya· 
)ara bırakarak kaçmış, Fakat 
biraz ıonra yakalanmıştır. 

Eski Hırsız 
Kadıncağızın Gırtlağına 

Sanldı, Fakat Tutuldu 
Dün idarehanemizin bulun

duğu Şeref aokağında garip 
• f ırsızlık hAdiıeai olmqtur. 
Bu sokakta 49 numaralı evde 
oturan Servet H. dtın bir 
aralık doktora gitmiş ve dö
nftıte kapanın kilidinin kırıldı
im• görmüştür. Servet H. 
içeriye ıirmiş, fakat merdiven 
başına geldiği zaman hiç ta
nımadığı bir adam gırtlağına 
ıarılarak yere yuvarlamıt ve 
hemen kapıdan fırlıyarak kaç
mıttır. Fakat Servet Hanımın 
bağarmuı Oıerine bir polis 
yetifmi" kaçan hıraızı koYa
byaralr Mabmutpapda yab
lamııtır. Hınızın sabıkalılar
dan Boşnak Salih olduğu 
anlaşılJDlfbr. ---

Polis Mektebinde 
Bu ıene ıehrlmlzdeki poliı 

mekteblade on bet eylGlde deu-
lere batlanacaktır. Vilayetlerden 
ıelecek talebeler bu tarihe kadar 
latanbulda bulunacaklardır. 

Günün Tarihi 

Kaybolmuş 
Barlın Müddeiumumi 
Muavini Bulunamıyor 

Mezunen ,ehrimlzde bulunan 
Barbn Müddeiumumi Muavinle-

rinden Ziya Bey bir hafta evnl 
Heybeliadada oturduğu evden 

çıkmış Ye bir daha ortada g3· 
rfinmemiştir. Ziya Beyi birkaç 

wündenberi meydanda ıöremiyaD 
arkadaştan, bulunma11 muhte-

mel olan yerlerden aramıf]araa 
da bulamamıtlar ve nihayet po
Uae haber vermişlerdir. 

Cograf ya Kongresi 
Her üç ıenede bir toplanan 

Beynelmilel Coğrafya konrr~ıi· 

nin bu ıenekl içtlmaında Darül
fünunu temıll etmek üzere Ede-

biyat Faknlteıi müderrislerinden 
Macit Bey ıeçilmiştir. Kongre 16 
eylGlde Pariıte toplanacaktır. 

imtihanla Muallimlik 
Ortamekteplerde münhal 

muallimlikler için bu aene aon 
olarak imtihanla muallim ahn
maktadır. Gelecek aeneden itiba-

ren imtihanla muaJllm almak uıull 
kaldmlacaktır. Yalnl:ı muhteUf 
llaan mualllmleri için yine imti
han açılacakbr. 

Liman Kooperatifi 
Liman Şirketi memurlan bir 

lıtihlik kooperatifi vücude getir-

mltlerdir. Sermayeıl 6 bin lira
dır, Kooperatif, gıda maddelerini 
Ye menaucat etyaaını ucuz fiatla 
aatacaktır. 

Gazi KöprUsU 
Gazi Köprilıünün inta•ı için 

bir 1 tal yan grupu belediyeye mO-

racaat ederek inşaat prtlarıDI 

aormuttur. Belediye tartlan mn. 

aakaaa ile ilin edecetinl bildir· 
miştir. 

Eski idadi Mezunları 
Eaki idadi mekteplerinden 340 

tarihinden evvel mezun olanlarm 

llae mezunu addedilerek DarGl
filnun ve Yüksek Mekteplere 

kabul edilmeaini Maarif Vekaleti 

münuip rlSrmÜf ve alikadarlara 

teblit etmittir. 340 tan aonraJd 
mnunlar kabul edilmiyecektir. 

Türk Çocuklarımn Tahsili 
Türk çocuklarının ilk tahall

lerini Türk mekteplerinde yap-

malarına dair ne4redilen kanua 
bu aeneden itibaren tatbik olu

nacakhr. Bundan ıonra ilk aıaıf· 
lara Tnrk çocuğu kabul eden 
ecnebi mektepleri lda!eleri tid

detle ceza röreceklerdlr. 

Otuza Karşı Beş YUz 
Bu aene ecnebi ve ekalliyet 

mekteplerinde 30 kadar mlnhal 

muallimlik vardır. Fakat talip
lerin adedi 500 G balmuftur. 
YOkaek mekteplere denm eden
ler tercihan tayin edileceklerdir. 
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Her gün / Son Posta'nın Resimli Makalesi ._ Kolay Muvaffakıyet * Sözün Kısası ~n~noohm~n~~ıC~=~~~---------~========================~ lugundan dercedileme-
miştir. 

Müstehcen 
Şarkılar 
Dolagısile 

Balık Hastalığı 
Bayat Palamutlardan 

Şikayet Edildi 

1 - Muvaffakıyetin ta tepesinde 

birisini gördüğilriıüz zaman kıskanır, 
biz d o tepeye çıkmak isteriz. 

•• • 

2 - Fakat o adamın o tepeye ~ıkmak 
için nekadu ,.Oç n cilkeall yollardan 

g çtf~lnl dilşilnrncz, bu lıamlede oraya 
varabllccetf mld ilmlt edub. 

3 - Ani muvaffakıyetler zahiridir. Mu
vaffakıyetin hakiki zirvesine çıkmak için 
çalıfmak, yorulmak ve didinmek gerektir. 

Kolay ve pbulr muvaffak olanlar 
çabuk ılfnerlu. 

BUGUNUN 
g 

'LGRAF HABERLER/ 

Edison Hasta 
Nevyork, ı O (A.A) - Edi

son yeniden hastalanmıştır. 
Büy{ik kişifin hususi tabibi 
hastasının peyderpey kuvvet· 
ten düımekte olduğunu söy
lemiştir. 

Kundakçılık 

Sıkı Bir Teftişten Ge
çirilmek Karan Verildi 

Maarif Vekaleti bu derı 
1enesinin başlangıcında bittihl 
ecnebi ekalliyet ve hususi 
mekteplerde sıkı ve umumi 
bir teftiş yapmaya karar ver· 
miştir. Bu teftiş bilh.assa 
türkçe muallimlerinin vuıyet· 

Bir Alman Hukukçusu 
Mesele Çıkardı 

Berlin, fO ( A. A.) - Dün 
Lübekte küşat resmi icra 
edilmiş olan Alınan bulcuk
şinasları kongresini., ilk cel
sesinde bir hadise ol:nuştur. 

Kongre reisi olan impara
torlulc mahkemesi müddeiu
mumisi doktor Wildhagen, 
Alman •e AVltShırya hukulqi
naslarım!1 hoşamedi beyam 
temennilerine cevaben irat 
etmiş olduğu bir hitabede 
kendisini siyası mülahazalara 
kaptırmış ve Lahi divanının 
Alman - Avusturya gümrük 
ittihada lw.ldaadaki lbararın
daa bahsederken •• Günm 
birinde iatikam11nuı nlıaa.k 
ıçm llHlkabele edetejiz, 
reyleri saymamalı, onJan 
tartmalıdır" demi~r. 

Bu sırada ise imperatort.:..k 
mümessili hemen meseley~ 
müdahale e~relC riyaset ma
kamının vaki beyanatmın ha
rici siyaset sallasmdn husule 
getireceği vallim ceticeJc.re 
nazarı dikkati celbctmiştir. 

Silahlı Sarlıoş 

P. S. 
Adalet ıramofon çaJıy. 

pllklan tetldlr ediyor. M 
tehcen plaklarm aabfı 
edilecek. Monalip. Çlalrl 
mi we ,_.. 8elledil• 
bayasalljm farfn. 
naml dolqır? H .. lyle 
Jar var ki, içindeki çirkin 
ler, yayık aağmelerte llanm 
rakr ajızlarda macw 
UZ11JOr ve ea maam hlltıfllıl 
ra kacl. .80lmlu}'W". 
dİJıecek yok. 

Fakat bancLm IODra 

mofon kumpanyaları •e b 
tekblar, nezih g&fte bull_.. 
ta epey AJük çekeeekl. 
Bizim tarkılanmu .P, ....... 
fingirti ve fıacbkpLk mazm 
larile doludur. Bunların i · 
bangisi11in mistekea 99 

gisinin edep d.ahiliade old 
ğunu kestirmekte kolay de .. • 

Bunun içinr yakın zam 
larda ilmi ve fenni şarkıl 
moda olması ihtimali vardır. 
Meseli, bir mllsellesin llç 
viyesi mecmuuıawa. iki kaime• 
ye milsavi ofdujwau İlpa 
edea şarkılar, yahut laendete
defd eşek davaaım ispat 
pdular, yahut Balkanların nG
fusuna ve mesahaJ satlıiy • 
dair ıarkıiar. yahut ilbadl 
devfetçiliğin l'ayd'alarına dair 
tarkılar ••. 

Rendeseye ait prfcıfar Silm
blJf zade Vebbiden, biltçe,. 
ve maliyeye ait ıariulu cfa 
Ziya Gök Alpten alınabi&i: 
Abdiilfeyyu Temk Beyin 
feımf mdaklerinden birç 
auelfer çdtat.3ecejiıd clır ........ ,, .•. ---

ilmi Eserler 
Devlet Matbaası Bunfan 

Satııa Çıkaracak 
Dmet Matbaasında akl 

harflerle hamlan kitaplar Ve--
lciler He,etimn bir hraril• 
safJffan kafdmlarak mt1fl'>aa 

Son gDnlerde gerek lmuı
bul sularında, gerek Marmara 
aahiUerinde ve bilhaua Ban
dırma civannda palamut çok 
çıkmakta, bunlar hep buraya 
8'lıııderilmektedir. Fakat haber 
aldığımıza göre bu balıklar, 
çokluk yüzllnden gUnO gllnllne 
lablamadığı için bayatlamak· 
ta ve havalar da sıcak oldu· 
iundan çabucak bozulmakta· 
dır. Buna rağmen sokaklarda 
•ablan bu bayat palamutlan 
bilmiyerek yiyenlerden bazıla
rı hastalanmışlar ve belediye
ye tikliyet etmişlerdir. Bele
diye, bozuk ve bayat palamut 
blmasına kat'iyyen meydan 

Yerilmemesi ve sık, sık teftit 
ppılmuını bildirmiştir. 

Dün Bir Kahveye 
Ateş Verdiler 

lerini alakadar edecek, neti
cede bazı tedbirler ahnacakbr. 

Haber verildiğine göre, 

amhat-lanna neldecMmifti.. Ha
ber aldığmnza fire' h elel"

llenien ilmf mafriyıette oı..r.r 
K Yine Vel:ilter He......w.:.. Mr: endısini Yakalıyan Po- ~ .......... 

Arapcamiinde kahveci Meh-
met Efendinin dükkanına 

ahlak ve tavır itibarile bu 
mekteplerde Türldüğil ternsil 

lisleri Tahkir Etti =::':eıa~d;ane 
Maruf sabıkalılardan Snpni ı' nsldlr. B1t e9e!'fer ~ 

sarhoş bit: halde Aksarayda Matlııa.-n salat. ,..~ ... Kolera Yoktur dün meçhul bir adam 

Bir telgraf hatası yüzü.ııden 
unada kolera çıktığı ıayl 

olmuı, fakat hükümet bu ta· 
Jlayı tekzip etmiştir. 

kundak sokmuş ve kibritle 
tutuşturarak kaçmıştır. Fakat 
alevler çabuk görüldüğü için 

edemiyecek olanlarla Mem~ 
Kanunundaki şartları haıı 
bulunmayan, devamsızlık gös
teren, derslerinden istifade 

meyhaneci Mehmet Efendi) e k•ckdcıl+ halde dıjer kap. 
taarr11z ettiğinden yakalanmış, çılarda Nlılmalf se.be.t b.... 

yangın genişle.?1e~~ne meydan 
verilmeden sondurUJmilştllr. 

edilemiyen, yfiksek tahsHferinf 
bitirmiyen muallimler wfiyeye 
Ubi tutulacaklardır. 

fakat polisleri tahkif' etti~j / lalm11b. Esasea az t..ıl• ...._ 
için bu noktadan da takiba- kitaplarm kitapçdarda meft9' 
t.a . başlan~ışhr. Suphinin l daı ual~ı için fiatlcri pk 

Zavalh Kız Ordu idman Cemiyetleri Başvekilin Seyahati Adliye Vekili Gitti 
ü~ennde bır tabanca ve yfikse.Lnişti. Ayni zaman~ 
bir de kama bulunmuştur. j iki cildi evvelce basılan Ki-

Ankara, ı ı (Husus!)- Atı
.. 12 yqındaki Fatmayı ild 
~den yaralıyan 13 ya_şm
~ki Aglh hakkında tahkikat 

Umumi Grov ı zım iteyin bllyült 'fftrl: ~ 
1 tini:.ı liçlndı ciMi *.. llgatlerl 
j eslci Te izahatı ye:ai hRflelle 

olmak il:ıerc Devlet Matbar 
sanda basılacaldır. 

Ankara, 10 - idman ce- Başvekil ismet Paşanın Ati- Adliye Vekili Yusuf Kemal 
mlyetleri kongresi bu sene na seyahatine 25 eylülde B. refikasile birlikte tedaYi Gijan, 10 (A.A~ - Umumi 

hpıf dığım bildirmiştim. ı 2 
)'lfındaki zaTallı kız aldığı 
1tranuı tesirile bugiln 61mllr tar. 
~ ( Soa Poıta : Hldlaeyl dU.nkll Dlr 

Qlııda )'azmııtak. ] 

muayyea vakitte toplanamı- h ekt d" irin d•n Vı'yanaya ai•-: .. :r. grev ila:ı ec:ilmif:tir. 3.J gemi çıkacagı· aber erilm e ır. r-- u ··~.... •=--- ..J__ b -'- t ..ı __ yacaktır. --==~===========~==~=:=====~ .u.ıan~ araac eucmcmif-Buna sebep geçmlı kongre --: '
1 

tir. 

ile bu kongre arasında hen11s r • · i i / f Eir MahkOr.ıivat Kararı 
bir senelik bir müddetin geç- 'ster l'.nan, .ıster .1nanma 1 J,' 
memi~ olmasıdır. .1 ~ .1 ~ Dlıa İkinci Ceza Mahke-

Havada Kayboldular Halk Fırkası, Terk09 yor. 8 at il Qmette he.yetile nımca Apoyevmatini 

1 

edi F k b k sinde Langa rum mütevelli 

Tokio, 10 (A,A) -- Bll- Şirketinin feshine karar bu tahribatın öatini aJ.. ve Avyi gazeteleri mes'ul 
k I. h ı· •aman olda. nıak için hili hareket "d" 1 · · h k P ..nk Okyanusu geçme . uzere vere ı ay ı L.oG • " .. 

8
.
1 1

..! T mu ur emım mu .::. emeleri İyango 'r .. k' dan hareket etmiş olan B k d ra bi- gorunmüyor. 1 iıus, er- g:örülmijş, 12 rnüte~elli ile 2 
o ıo .1 ri All u arar an 

500
• koa Şirketinin iddialarına t · · lb b ı A erikan tayyarecı e en . M k d d'· en Be- gau ecayı a ş.ar ay apee •e 

kinci Keşide Öğleden il m M leden haber alınma· n ·1 ·~ a ;t; ı'fı,.. oldu. kaqı idiline bir cenp il<işer yllz lira para cezasına 
S k et oy Tayyarelerinin dalga· yog un a yan vermek için herşey ince malıküm ctmişt.ır. Sebep 

onra Yapılaca mış ır. da kaybolduğu zan- Bu iki yangın da - elenip .,k dolamuyor. bunlann Avukat J.t:m>t Efen.. 
- lar arasın d' luk yu-zünden büyüdü ve Şirkete haksızlık yapıl- eliyi tahki ı -• d 11 i cl t rti t pı" nedı'lmekte __ ır_. __ r etmiı o muan ar. t n e P ayy re • birço'' vatandaşl rın eY- nıamak endişesi bizi btt-llgosunun ikinci keşidesl k da Fırtma b b' t k 

uıu 1 An ara siz kalmaları a se e ıyc adar işgal ettiği mad-ıtt c n öğleden sonra Darll - il ( Hususi ) - d 1 ' b b '!i: ı ._ 
'llllun k f 1 nunda Ankara, . burada şı'd- ver i oe"ce, u euımn rat ı ~a on er ns sa o 

Pılncakbr. Dftn akşam bustü ve fırtına T crkos, m:ı i'im siyase- surette ballediJcbilece -t'ıl:~ keşidenin en bllyilk ik· detli bir orn korku ge· tinde mısır ne devam ğine artık 
~1t - i 35000 liradır. Bun· ~kb! bizFeak~feyyarım saat 1 t,. /nan ister inan.nal 

Kalp Sei<!~si 
Er.enköyde otura.-ı tllccar 

Alimet Be,; dt! ı ak: m f, n ... 
bul Bnlıl-pz:ıra<JJ n ~ çerir•a 
k l' ! t:P =ua•o bir.:~nL'•e 

ttlfcBftl Boffarnmz 
fta[ya tezg.l.'Jfarmda y.apt.... 

lan Marfi, Denizftuıu ve Do
ğan ismindeii iç hOcum fao. 
tamur cMrlt Oş.m &fr ltaPJ• 
••paı le imanımı ıs ı•l'irifmil
tir. Bsdır bugile fG&illM 
planlmrü mllh .. sı• Wt .... 
yet h.ızurund• t...ııe. ~ 
.. ,_, Jl&Jılacalrtir_ 

llasmr nıorcıortar 

~At ı.ıa a 25000 liralık mU- çırtti. · b ldu 1 

~t h sükunet o ' L--------·--·--- ----------,~ SO(){) 15000, 12000, 10000, J_js~o~nra~_Jbka:v~a~v~u~r~b~a~ş~la~d~ı. __ ~:::::::::::::::=:=:==.=-..-..-................................ .:.. ________________ ..._ ...... .._.. k ikramiyeler vardır. · bir a m 
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4 Sayfa SON POSTA 

• Harici Haberler 

Alman Maliyesi 
Düzeliyor SiNEMA 

)evlet Bankasının Altın · 
Karşılığı Yüzde Kırk Klara Bow 

Bire Çıktı Sergüzeştlerini 
Geçen ay içinde mühim bir 

ltubran ıeçiren Alman mali- Anlatıyor 
JUi bugUnlerde bUyilk bir 
lallh devresine girmek Uze· 
redir. 

olarak AmeBu cllmleden 
1 rika bankaları Almanyaya 

Termit oldukları kııa vadeli 
latikrazların vadelerini l>nü
mOzdekl mart ayına kadar 
temdide muvafakat etmişler

dir. İUIAfname dün imza 
edilmiıtir. Yine bu ıalAhın 

1 ikinci bir eıeri olmak. üzere 
Alman Bankasının altın ka
tıln yilzde 39 dan 41 e çık
mıştır. 

Alman Milliyetperverleri 
Hazırlamyorlar 

Berlin, 9 ( A.A. ) - Sabık 
nazırlardan M. F rick, müfrit 
milliyetperverlerin Reishbank' 
ın 13 T eırinievvlde açılacak 

olan &nUmUzdeki içtima dev· 
resinden iıtifade ile Mont 
Aventinlerinden - Roma'nın ye
di dağından birinin lımi olup 
Plcbiyenler Patriıiyenlere kar
ı• protesto makamında bu 
dağa çekilmişler idi - inecek· 
lerini ve piılerinin pek 
rUrültülU olacağını ve bun
dan makıat BrUning kabine
ıinin yaşamasını imklnıız bir 
hale getirmek Ye bu kabine
nin hayatına hitam vermek 
olduğunu beyan etmiştir. 

M. F rick, M. Briand Ber
line geldiği takdirde milfrit 
milliyetperverlerle fırkasının 
ıiddctli bir protesto yapaca
ğını ilive etmiştir. 

İngiltere Maliyesi 
Yardım İstiy.or 
İngiltere hUkCimeti Fransa· 

dan yeni bir iıtikraı akti ta-
aavvurundadır ve ancak bu 
lıtikraıın aktinden ıonradır 
ki İngiliz lirasma ait itimadın 
tamamen avdet edeceği ka-
naatindedir. Mallmafih tereşşuh 
eden rivayete göre Fransızlar 
bu ikrazı yapmak için İngiliz 
bükfımetinin tasarruf siyase
tini tatbik etmesini şart koş

maktadırlar. Bazı İngilizlerin 
bunu bir ecnebi devletinin 
İngiliz umuru dahiliyeıine mü
dahale şeklinde gördüklerini 
ı6ylemek zaittir: 

- İngiltere ne hale dUştO? 
Diyenler de yok değildir. 

Tasarruf MUmkUn 
Olmıyacak Mı? 

Londra, 9 (A.A) - HUk6-
mete kartı taarruz ve muha· 
lefetine sarih bir şekil veren 
Trad-Unionlar kongresi, haf· 
tada mesai saatleri miktarının 
kırka indirilmesini talep eden 
takririnden bqka, lcretleri 
Yermek ıartile ameleye 15 gUn 
mezuniyet ltaaına ve lpizlik 
tazminatının arttırılmasına 
dair olan diğer bir takriri 
kabul etmiıtir. 

Akvam Cemiyeti Zayıfhyor 
Cenevre, 9 (A.A) - Cemi

yeti akvam bnyUk mecllıinde, 
cemiyetin faaliyeti hakkında 
cereyan eden mOnakqa Ye 
mllÜkereler unuında Cana· 
4a adliye nasırı Curtbrie, her 
llrll difer m•elelerl tetkik 

.. 1 ...... 

" Eğer Bana Artist 
Olacağımı Söyleselerdi 
Güler Geçerdim, Fakat .. ,, 

Bu aayımızdan itibaren he· 
pimizin tanıdığı, bildiği ve 
beyaı; perdedeki aan'atine 
medfıp olduğu methur yıldız 
{Klara Bow) un bizzat yazdığı 
hatıralarım nakletmiye başlı· 

yoruı. Her sinema sayfamız
da bu hatıralardan birer par· 
ça okuyacak, gülecek ve kc
dcrlencceksiniz. 

Bu ıen ve ıuh yıldızın 
deaikodulu bikiyesi nç hafta 
müddetle biitün dünya gazete
lerini işgal ettikten ıonra, 
belki tekrar dirilmek Ozere, 
ılmdilik unutulmuı görün
mektedir. Hldiseyi enelce de 
yazmııtık ı 

Bu sevimli aan'atkir, klti
beai Miı Daiıy de Voe alcy· 
bine bir dolandırıcılık davası 
ikame etmlıtl. 

Muhakeme batladı Ye Mis 
Dalıy kendiılne atfedilen cU
rOm mUnaaebetile nefsini 
mtıdafaa ederken biraz mev· 
zuu geniıletti -Ye (Klara Bow) 
un kalp itlerinden babaetmiye 
başladı. 

Mahkeme aalonunda binler
ce dinleyicinin önünde (Gary 
Cooper) in, doktor (Dallas) m, 
Riımanın isimleri 1ayılıyordu. 
Çok ıöhret kazanmıı aan'at· 
karlara bir mtıddetenberi baı
hyan hücumlar Klaraya da 
ıirayet etmiı görllnOyordu. 

Klara mağlftbiyeti kabul 
etmedi, şiklycti geri almadı. 
Fakat aleyhinde okadar bilyilk 
bir cereyan uyanmııtı ki bir 
mUddet için aahne bayatından 
uıaklaşmıya lüzum gördü ve 
köşküne çekildi, hatıralarını 
yazmıya başladı. 

(Klara Bow) kendi kalemile 
yazdığı bu hatıraların batında 
diyor ki: 

.. Hayat hakkında kendime 
mahsus fikirlerim vardır. Vak· 
tile (Holivut) un yıldızlarından 
biri iken Kaliforniyada "Ser
güzeıtlerim,, ve "nişanhlarım,, 
hakkında deveran eden dedi
kodularla hiç meıgul olmaz
dım. Atiye de bakmazdım. 
izdivaç hatırıma hile gelmezdi: 

- Şimdi yapacağım baıka 
ıeyler var, derdim ve dUşU· 
nUrdUm ki: 

- Mukavelem daha yirmi 
ay muteberdir. Demek ki &· 
nUmde yirmi aylık mesai Yar
dır. Bir defa bu bitsin, ıon· 
ra kötkUme çekilir, uyur, ei· 
lenir, dinlenirim ve belki de 
gUnlln birinde milıtakbel "er
keğime,, tesadilf ederim. 

Fakat it b&yle olmadı. Ha· 
yatımın altilst olması Ye 11h· 
batimin de bozulması mukad
dermit- Her ne iıe ... 

Beni ıinemaya atan bir 
teaadnftnr. Eğer evvelce gOnOn 
birinde ( Holivut ) un yıldız· 
tarından biri olacağımı ılSyle-
aelerdl, bu tahmine plerdim. 

Aynaya ıık ıık bakmııtım: 
Aidatım cevap biç le cesaret 
Yerici değildi, ufak tefek Ye 
biraz da glllUnçtüm. Bu halde 
yıldız olunur mu? 

Fakat gün On birinde bir 
ılnema mecmuaaı bir gUzellik 
mOıabakaıı yaptı: F otoğrafl· 
nlıi 16nderfniz diyordu. lJcuı 
birkaç realm çektirdim. Çok 
tlrlda çakta. Fakat lbtiyataaa 

Holivut'ta Olimpiyat Modası 

Bütün dGnya •porcularının lttlrakll• her d'5rt •enede bir defa tekrar edilen ( Olimpiyat ) mGHha
kalan l'elecek une Amerikanın ( Lo• Ancelo• ) tehrhr.de ı.•pılacaktır. Buraaı ayni samanda 
dOnya •lnemacıhtının en milhlm merkezlerinden biridir. Ol111Jplya a daha bir Hnelik bir mOddet olma• 
•ına rafmen Holivuttaki methur •lnema artistleri tlmdiden laaıarlıta b .. lamıtlar n yeni bir (Olimpiyat) 
modası icat etmitlerdir. Yukarda sağda meıhur arti•t Jan Kravforda bu yeni luyafetile, •tatide yine 
Hğda çok iyi tanıdıtınız ( Doroti Jordanı ) elindeki ( Olimpiyat ) çantaaile l'ÖrOyonunuz. Yukarda 
.oldaki resim Metro Goldvin Mayerla en parlak yıldm Anlta Pal'edır Ye ea son çnirdij'l bir filmide 
bu kıyafeti tercih etmittir. Eldivenleri •on modanın en yeni nGmuaelerindendir. Atatide Htda Metro 
Goldvin Mayerin yeni yıldızlarından ( Maye Evana ) dır. Ramon Novaroya en soa çevlrditl ( Hindi.tan 
çocuğu ) filminde raf ak at etmittir. 

Mevsim 
Başladı 

Yazı bitirdik, artık ıon
baharla karıılaııyoruı:. Son-
bahar ılnema meraklılarına 
ıinema menimlnin mnjdesi-
dir. Nitekim tıç aydır kapalı 
bulunan bllytlk ıinemalar 
açıldı, kıı mevıiml faaliyet
lerine bqladı. Bakalım bu 
tene nuıl filimler göreceğiz? 

Ye koket oldutum için g6n
derdim. Cevap almaz mıyım? 
Bir tecrllbe için idarehaneye 
çağmhyordum. O uman on 
beş yaşında idim. Elbisem 
perişandı, lisanım da dOzgOn 
değildi. idarenin 6nllnde gO
ıel ve zarif genç kızların, 
otomobillerden indiklerini 

f&rdUğUm zaman az kaldı 
açacaktım. Babam mini oldu. 

Bir maıanın gerisinde bir 
adam çahııyordu, yUzUme 
bakmadı bile, ıadece : 

- Size sinemacılık yaptı
racagız, dedi. 

CArka•ı nr) 

' Norma 
j .-

(Norma Talmaç) beyaz pe: -
denin en maruf bir yıldızıdır. 
Fakat aeıli film çıktıktan 

• 
lstanbul 
Dilencisi 

ipekçi Kardetler tarafından 
Ertuğrul Muhsin Beyin idaresi 
alhnda bu iıim ile yaptml· 
makta olan Türkçe filmin 
mOhim kısımları bitmiftlr. Bu 
filmin aeıli kısımları Pariıte 
yapıldığı gibi lıtanbulda çev
rilen ıe11iz kııımları da Pa
riste tanzim edilecek ve lk· 
malini mnteakıp ilk defa ola
rak Pariıte ıaı:etecilere röa
terilecektir. 

Sinema mecmuaları ilk ol
duğu için bu filme ıimdiden 
alaka göstermektedirler. 

ıonra ortadan kayboldu. Onu 
hepimiz sinemadan uzaklaıtı 
zannettik. Şimdi öğreniyoruz 
ki (Talmaç) ailesinin bu en 
muvaffak sesli yıldızı (Nev
york Geceleri) isminde yeni 
bir film çevirmiştir. Opera 
ıinemaıı bu filmi ıöıtermek
tedir. 

Eylul 11 - =-
Sesli Filnıde 
Yeni Bir 
Muvaffakzget 
En Ziyade Müşkülat 
Çekilen Lisan Meselesi 

De Halledildi 
Bu ıene, pek muhakkak 

değil amma, bUyUk bir ihti
mal ile Beyoğlu sinemalarm• 
dan birinde: 
-"Yanık Kalpler,, isminde 

rttzel bir film seyrede-:cksiniz. 
Bu filmde' Marline Dietricb 
ile "Gary Cooper,, in Fran• 
ıızca konuştuklarını işidecek
ıiniı: ve hiç şilphesiı: kendi 
kendinize soracaksınız : 

- Demek bu san'atkirlar 
Fransızca da biliyorlarmıı? 
Size derhal cevap verelim: 

- Hayır. Tek kelime Fran
ıızca bilmezler. Buna rağmen 
Fransızca konuımuşlar, daha 
doğrusu konuşur görilnmüşler
dir. Bu nasıl olur, diyeceksiniz? 

Onu da anlatalım: 
Bu yeni keşif filmi yalnız 

bir Jisanda çevirmek, fakat 
resmi ve ıesi ayar ederek 
ayrı ayrı filmlere almak, 
ıonra birleştirmektir. Bu fil. 
min baıka bir lisanda gös
terilmesi istenildiği zaman 
yalnız muhavereler o lisanda 
bpkı rramofona okunur gibi 
16ylenecek, asıl filmin asıl 

liıanı ayırt edilerek onun 
yerine ilAve edilecektir. 
O tarzdadır ki meseli bizim 
ılnema müdürlerimizden biri 
fedaklrlık ederek bu şekilde 
yapılan filmlerden birini 
ıatın alır ve muhaverelerini 
yeniden doldurtursa meseli 
hlç Türkçe bilmiyen bir Marie 
Bellin sahnede Türkçe söy
llyerek oynadığını göreceğiz, 
demektir. Yukarda bahsettiği-

miz "Yanık kalpler,. bu tekil· 
tle yapılan filmler den biridir. 

PLAJDA BiRiNCi 
Mariyon Davis 

Yaz tatili bitiyor, artistlet 
Kalifomıya sahillerinde O' 
aydanberi aUrdilkleri cennet 
aafasından yine Holivuta d3' 
nüyorlar. Bunların arasındl 
Mariyon Davis de tabii Metto 
Goldvin ıtüdyolarma dönme~ 
tedir. Fakat senelerdenbe~ 
16nmiyen bu yıldız plijlard' 
yapılan birkaç mUsabakad' 
daima birinci geılmekle şöhret 
almııtır. Şimdi yeni çcvirecr 
tini iıittiğimiz bir filimle bd 
tlShretini daha iyi tanıtbtl' 
caktar. 
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SPOR KISMI 
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Kadın v~ 

Kalp işleri 

iki Bin Liramız Toprak Oldu Beklenen Maç Milli Takım 
Küçük Kemal Romanyalı Boksörle !':ıe~ke~ r~· 

! Gençleri Aile 
Hazırlıyan Me 
tep Lazı 

Anaf arm Babafar1n Vazi 
Doktor olmak için 

Atletizm Reisi Atinaya 
Gidilmemeli Diyor 

Perşembe Akşamı Dövüşecek u acım !gı 
Futbol Antrenörü En 

Ziyade Muzafferi 
Beğeniyor 

iki aydanberl ıehrJmbde 
bulunan Romanya bokı ıam
plyonu Bunyayı yerli boksör
lerimizden hfç biri ınağlüp 
edemedi. Bokı meraklıları 
bu çetin bokılSrOn bir 
de kilçllk Kemalin dövUı· 
meıfni iıtemişlerdi. Şim• 
diye kadar yaptığı bUtün 
maçları kazanan yea-Ane hok
ıörUmUzle Romanyalı on bet 
rün evvel dövüşecekti. Maç 
günü haıtalanan kUçUk Kema
Un yerine Saranga dövüştü. 

Kendisinden attı kUo ağır Ye 
tecrübesi daha çok IHr pro
feıyonel boks&re karş~ ımat&r 
•ldufu lıaf de dövüşmeyi ka
bul etti. Bu mOhim maç Gnn
aıllıdekl perşembe ekıamı 
ıaat yed,de Beyo§'lunda yenl 
açılan Sketing salonunda 
yapı la caktır. 

En fena idars edilttn •tletizm için gönüllü ıibi 
çalışan ııtlstlerimizden bir grup 

Geçen ıene seyahat heves· Kanaatime g6re geçen ıene-
karl.arı t~rafından bir emri den daha iyi değiliz. Ben 
vakı ,eklınde başımıza çıkarı- Atinaya bu tekilde gitmenin 
lan Balkan Olimpiyadına bu aleyhtanrım. 
ıene de iştirak edeceğiz. 
Geçen sene gittiğimiz vakit 
her müsabakayı kaybedci'ek 
avdet etmiştik. Bu •enekI 
vaziyetimiz geçen seneye na
zaran daha fenadır. 

Bir senedir malum olan bu 
beynelmilel müsabakalara, liç 
hafta kaldığı halde ortada 
hiçbirşey yoktur. Atletleri· 
nıizin bazı larına mezuniyet 
al ı namadığmdan gidemiyecek
l~rdir. Hazırlık için iki bin 
lıra sarf edilerek gfıya yeniden 
Yapılmakta olan Kadıköy pisti 
gUnUnde ikmal edilemiyece
ğinden bir işe yaramıyacaktır. 
A t!etizm pistini yaptıracak 
insanların işe kat'iyyen vakıf 
olnıamalan yüzünden esasen' 
Yanlış çizilen mahut piste 
•aktinde yetişse de orada 
idman yapılması mümkün ol
ınıyacaktır. Şu vaziyete göre 
hazırlık pisti denilen o yer 
için dökülen iki bin liramız 
bilmemezlik yüzünden toprak 
oldu demektir. 

Yunan atletlerile yarışa 
rideceğimiı şu sıralarda haki
Jci vaziyetimizı anlamak üzere 
latanbuJ Atletizm Heyeti Reisi 
Adil Beye müracaat ettik. 
Yunanistan kafilesine en çok 
aporcu verecek olan fstanbul 
mıntakasmın atletizm reİ9İ ha
limizi fU acı cilmlelerle anlattı: 

- Hazırlık tarafından bir 
ıey yapılamamıştır. Değil 
heyneJmHeJ bir müsabaka 
için senelik şehir mllsabaka
ları~a bile kAfi ge]ecek idman
lara batlanamadı. Kadıköyün· 
de yapbrı]makta olan pist 
•aktlnde yetiıemiyeceğinden, 
lcaıııp ve grup halin~e id~an 
lbeıeJ.eleri suya dilşmilştilr. 
Birinci sınıf atletlerimizden 
bazılarına mezuniyet alınama
dığından gelemiyorlarlar. 

Jf 
İşte en bakımsız bırakılan 

ve en fena idare edilen atle
tizm fUbemizİn İstanbul vazi
yetile yakından alakadar olan 
heyet reisinin fikirlerini kısa
ca yazdık. Atletlere hazırlık 
namı altında kağıt Uatünde 
yapılan projelere gUIUyorlar. 
Bu halde yine Atinaya gidi4 

lecek midir ? 
Herkese gına getiren hazır· 

Irksız seyahatlerin artık arkası 
almmahdır. Ana spor olan 
atletizmi de ehline terkedecek 
zaman gelmiştir. 

BugUnkU Deniz Yarışları 
BugUn Denizcilik Heyetinin 

ıeneJik programı mucibince 
kürek, yelken, motorbot ve 
avtbort yarışları yapılacaktır. 
Yarışlar Beykozda icra edile
cektir. Progumda 17 muhtelif 
numara vardır. 

Bu senenin d-:-niz programı 
25 eylülde yapı~acak olan 
BüyUkdere-Salacık mnkavemet 
ytlzmesile nihayet bulacaktır. 

Atletler Çagrıhyor 
Atletizm Federuyonundanr 

Atlet Semih, Mehmet, Ali, Tey. 
flk, Sedat, Hakkı, Enver, Rasim, 
Mehmet, Veyıf, Haydar, Şeldp, 
Salahattin, Fazı], Sami ve teniıçi 
Sedat, Şirin ve Suat Beylerin iki 
srün ıarfında aıtı,ar adet vesika 
fotoQ'rafı ve nüfuı te.kerelerlnl 
ıaat birden manra açık olan 
Cağaloğlunda Halk Fırkaaı merke-
ıdndek' Federaayon biiroauna bırak· 
malart ehemmlyetJe teblit olunur. 

1500 Metre Müsabakası 
TUrk Atletbm takımı için en 

iyi 1500 metreci ayrılmak üzere 
bu pazar rOoO aaat altıda bir 
müsabaka yapılacaktır. Girmek 
l•tiyen Türk amatörlerinin o gün 
Takaim Stadyumunda muallim 
Her Abrahama mflracaat etmeleri. 

'f EFRlKA NU~IARASI 11 " -

BiR ELMASIN HiKAYESi 

1 - Bot IAfı ko, gel 1 İşin 
iç YUznno bilsen dudağın çat· 
)'~ : Koca Yusufa verdiğin 

1 
tllk hUnkArındır ! 

l't ·Guı hatun, hakikaten bay
t \'e haşyet gösterdi: 
- HUnkArın mı? 

YAZAN:* * 
nu Yu9ufa verdin. 0 

_ Kafam bu ıöz.U almadı, 
ılttl. HUnkirın yUıllğU ıenin 
elinde ne gezer? 

- Anlatayım : Ben geçen 
ıl ZUlkadir oğullarından bir 

bey yakalamamış mıydım~ 
B·ı· rum· Emir As an 

Ogün Kemalin hasmmdarı 
korktuğu için müsabakaya 
çıkmadığını ılSyliyenler ol· 
muştu. Kemal ahaliye hHta 
olduğundan Romanyalı gibi 
bir hasma karıı dövütemiye· 
ceğini ve ~n beş gün &onra 
mutlaka ıehrimizde dö.-ülml· 
yen Bunya kar9ısmda taliinl 
tecrübe edeceğini iJin etmişti. 

Buglln küçük Kemal vadini 
ifa etmiı raziyette bulunuyor. 

Şampiyonumuz ıon on bet 
ınn zarfında fevkallde itina 
Ue hazırlandığı Jçin perşembe 
iUnkU maçtan galip çıkacağı~ 
nı Umit odiyer. 

Diğer taraftan Romanyalı 
da ıimdiye kadar kendiıinden 
on kilo ağır boksörleri mağ
lup ettiği için bu ıefer daha 
hafif bir batım olan Kemali
mizi lıehemebaJ yeneceğini 
lddia etnıetedir. 

Boksörümüze perıembe ak
ıamı yapacağı maçında taHin 

mUaait olmasını temenni edl· 
yoruı. 

Mağlüp edilemi9ım şamplgonumaz Küçüle. Kemal 

Dev Cüsseli İtalyan Boksörü 
Oldu ... Karnera Milyoner 

Çok ltılill bir bok$81' olan 
Karnera 

Avrupa ve Amerika ringlerin. 
do birdenbire parhyan ve birden
bire mllyonlar kazanan bokıar 
dn cdaaeJi takabiJe analan Kar• 
neradır. 

Bu adama tana doğdutu ıOn· 
den bugOoe kadar rfllmOttOr. 
Anuının karnından yedi kJlo 
olarak dünyaya gelen Karnera· 
nın ıikletl yirmi iki yatına ıeJ-
dltl vakit 135 kiloyu bulmuştu. 

Geçen ıene Amerika7a giden 
Karneraya tali orada d·.a ıGlmüt 
ve bau maçlara haıırlaoan 
boka8rler haatalandJiı için yer
lerine Karnera cl.ötüterek biç 
bekJemediti pau~art ka11nmıya 
muvaffak olmuftur. 

Dev cü11eli ftalyanın aııl taau 
•on hafta yaver olmuttur. Yeni 
cihan tamplyonu glSalerlnden 
haıta oldutu için uıun müddet 
düğüıemiyecektir. Ağır alldet 
cihan ıampiyonlutunun uıun 
müddet müubakuız kalmaaını 
latemlyen Aınerikalılar cihan 
ıamplyonlutuna namzet of4rak 
Karo er ayı a öıtermişlrrdlr. 

sa dert açacak. Yolunu bu
lup geri almalıyız. 

-Vergi,vergidir.Gerl ahnmar. 
- il atma binen çabuk 

iner, yavrum. 
- Ya ben utanmaı mıyım, 

koca Yuaufa kartı kOçUk 
dllşmez miyim ? 

lngllterede;-;elen futbol 
antrenörü bir aydır oyuncula
nmızla meşgul olmaktadır. 
Her hat için göze çarpan 
oyuncuları defterine kaydeden 
Mister Pegnam merkez mu
hacimliği için fikrini söyleme
mişti. AntrenHrihnllzUn Ruı· 
yaya giden takımın seçilmesi 
esnasında gördüğü oyuncular 
içinde merkez muhacimi tipi 
olarak en fazla beğendiği 
Muzaffer olmuştur. 

İngilterenin en yükıek ta• 
kımlarında oynamış olan Mis
ter Pegnam Muzafferin seyyal 
ve itlek oyununu, ileri geri 
ridip gelmeleri idare edebile
cek nefesini ıitayişle anlathk· 
tan ıonra muntazam çalışmak 
ıartlle hu gencin İıtanbulun 
yegAne merkez muhaciml 
olabileceğiof ıöylemektedir. 

Muzafferin biru çekingen 
oyununun kabahatJni de ya• 
nında oyoıyanlara atfeden 
antrenlSr, bu oyuncumuzu, 
bazı kuıurlarını tashih ederek 
tam bir merkez muhacim 
yapmıya gayret edecektir. 

Yeni bir merkez muhacimJn 
bulunması memleket aporu 
namma ıevinilecek bir haber• 
dlr. Temenni edelim ki, an• 
trenör ilk tahminlerinde yanıl• 
mıı olmasın .. -----Madritliler Galip 

20,000 bin kiıf kar1111nda 
oynanan maçta lapanyollarm 
Madrit muhteJitJ ltalyanJaruı 
ıampiyon takımlarından Am· 
brozyanayı 3 - 2 mağJftp et
mf ıtir. İspanyol kalesinde 
meıhur Zamora oynamıtbr. 

Avusturyada Futbol 
Avuıturyada futbol maçları 

baılamıı ve ilk partide Rapit 
takımı Ostıryayı 2 • 3 yen
mittir. 

Romanyahlar Kuvvetli 
Almanya turnesinde olan 

Romanya g~rp mıntakuı fut
bol muhteliti Dançiğ muhte
Htini 1-5 mağlfip etmittir. 

F akilltesinden diploma al 
gerektir. 

Avukatlık etmek için Hu 
Fakülteaini bitirmek şar 
Ticaret yapabilmek, memur 
bilmek için bizden muayyen 
tahsil iaterler. 

Fakat ev kurmak için dipl 
aramak hiç kimıenin aklın 

•eçmez. Halbuki aile kurm 
bir ıcrbe•t meslek sahibinin, 
it kurmasından çok daha müh 
çok daha nazik bir meıele 
AUe hayatı kadına da, erkeğe 
birçok yazifcler yüldetir. Fa 
iki tarafta bu vazifeler için 
ıırlanmadan aile hayatına 
lırlar. 

Şimdiki t•klile evlenmek 
men fizyolojik bir ihtiyacın a 
klle, kısmen içtimai mecburly 
lerle yapılan bir iştir. Evlenirk 
yeni hayatın bizden beklediği v 
için hazır olup olmadığını araş 
mıya lüzum görmeyiz, körükör 
evlenir, ate.sini hayatın cereyan 
bırakırız. Aile hayatında tcsa 
edilen faciaların, geçimsizlikler 
en mhlm aebeplerinl burada a 
malıdır. 

Genç kız, ne ev Jdaresini, 
çocuk bilyiltmesini, ne de ko 
ıını idare etmesini ~ğrenmed 
evlenir. O, evlenmeyl, aadece 
birleşmeden ibaret aayar. Fa 
ıilnlerfn aarhoşluğu geçip 
hayatla kartı karşıya kalın 
,atırır, eendeler ve çolc de 
, ıedbaht olur. 

Erkeğin de vaziyeU kmnkf 
den farklı değildir. Erkeğe gö 
ev kurmak, bir kıı almakt 
ibarettir. Evin blltün mes'uliy 
tlnl kadına yükler, kendisi 
1adece eve birkaç para geti 
1aekle muva:ızaf g8rilr. 

FiJhaldka diğer meılekler içi 
olduğu gibi, gençleri aile bay 
bna hazırhyan mektepler yokt 
Bunun mektebi hayattır. Fak 
bu huı~ata gençleri yetiştirme 
annelerın ve babaların vazifeal 
4lr. Her baba oğlunu, her ann 
kı:ıını, a:ıamt derecede yetittl 
mlye çahımalı du. 

Hanımle.vz• 
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fSTANBUL 1. 

Şubesi 
1. L. Abravanel Marpuççular 
Yarım Şişeci Han N o. 2 

İSTANBUL 

IJônya Köpek 

Matkalara dikkat etmeniz Nalça 

......... 
- Dilini kande kodun be 

ıdnm? Cevap versene 1 
- Sorun, ıöyliyeyim. 
- Koca kaleyi ne diye 

1akdın? 

- Bııka tUrlO sana kulluk 
•dam ezdim. 

rica edilir. 

- Rahmetli Beyin tutumunu 
beyenmedim, kardef kardefl 
boğazlamaam diye bu ifl 
yaptım. 

rın iri bir taşı vardı, iğrl 
bllğril birşcydi, işe yaramı· 
yordu. Emir Aılan Bey, Se• 
rezde mahpus iken bu taı 
ona gönderildi, düzeltilmesi 
iatenlldi. Aalan Bey, tıtı al· 
dıktan biraz sonra Mısıra 
kaçtı. Fakat yanında götür· 
düğü taşı, benimsemedi, yont· 
tu, işledi, au verdt ve hUnk•· 
ra verilmek Uıere bana gön
derdi. 

- Seni kUçUltmeden bu lıl 
becermeliyiz, yokıa hflnkirın 
gazabıoa uğrarız. 

* F ati bin büyük oğlu Mustafa 

- Kapıları açıp \!erllerf 
içeri alamazmıydın? 

- Benim duyuşum bUsbO· 
tiln başka. Sen kırk yıJlık 
Efendini bir elmas yüzük için 
kündeden atmışsın. Yarın eline 
fırsat geçerse başka bir taş 
için de bizi satarsın. 

Yusuf Beyin rengi sarardı, 
gözl.eri bilaihtiyar parmağın• 
dakı yUzUğe çevrildi ve ke
keledi: 

- Şimdi anladım Lakin 
bir ittir oldu, susmaktan 
gayri dermammız yok. 

Gedik Ahmet, bir IAhza 

Develi Karabisar karargahın
da koca Yusuf beye çıkışı· 
yordu-: 

- Alamazdım. ÇündU Pir 
Ahmet Bey kalede idi, onun 
d.t kulelerde, kapılarda göz· 
cOleri vardı. clu .._Evet, GUI, onundur. Dön-

d~ 't dolaıh, elime dUştU, ben 
'1ık arn.ahkArhk ettim, yanımda 
-. J°aYdum, daha doğruıu ıa· 

- ı ıyo · 

Bey f I Bey usta bir 
düşündükten ıonra başını sal· 

- O canım kaleyi yık, 
ıonra da sallana aallana kar
tıma çık. Akim gibi edebin 
de kıt 1 

- Boş ~Af ya, doğrudur 
diyelim. Efo11dine niçin ihanet 
ettin 1 

. - YUce Tanrı yüreğimi gö
rüyor: Ben kuru bir taş için 
bu haltı yapmadım. 

.._ __ Y_ık_srördUm. Fakat sen. 

- ıte o • . 
kuyumcudur. Altından pıre, 
elınaıtan de\l'e yapar! HünkA- . 

ladı : 
_ Bu uğursuz taş, baıımı· 

( Arkaaı Yar) 
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Genç Kız Kızmış Ve "Ben Bir Esi
re Varamam ,, Cevabını Vermişti 

" YAZAN : M. KAZIM 
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(Çarcny) dan geçerken sivil 
Tllrk esirlerinden Rahmetullah 
Efendi isminde bir zatı kur
tarmııtım. Bu zat benim va• 
l'onumda seyahat ediyordu. 
Fakat gece tahtakurularındaa 
rahatsız olunca pamuk balya• 
lan ile dolu olan bqka bir 
ngona geçmiş, uyum Uf. 
fakat yarı yolda bu vago
nu katardan ayırdıklan için 
yine Rusyanın bir köşesinde 
kimbilir nekadar zaman kal
mıya mahküm olmuş, fena 
laalde canım ııkıldı, fakat 
J&pılacak bir ıey yoktu. .. 

Ruslar (Çarcuy) dan ayrılır
ken Tqkende kadar refakat 
etmek Qzere yanıma bir mih· 
mandar vermişlerdL Politikaya 
mlimkün olduğu kadar az temu 
etmek ıartile öteden beriden 
konuıuyor, bu ııcak günde 
b11 uzun yolculuğu ııkınbsı• 
olarak geçirmiye çalıııyorduk. 
Bu zat ıcn, oldukça litif ecl 
idi. işte size anlattığı hlklye
lerden iki numune: 

- Birkaç ay enel Rua 
trenlerinde mahnıkat yoksul
lujıı ıimdikinden daha fazla 
hiuolunuyordu. Ozaman it 
icabı (Aral) tarikile ( Gralina· 
ld ) ye gidemiyordum. Yan 
Jolda lokomotif duruvermH 
mi? Baktık; kömürll kalma· 
llllf, ne yapalım? Arkadqlar
clan biri katarda 3400 batman 
tmlu balık olduğunu habr
ladı. Veriştirdik balığı ocağa, 
uıcak bu sayededir ki ıeya}\ate 
devam imkinı hisıl oldu. 

* - Siz nehir seyahatinde 
refakat eden güıel kızın ma
cerasını işittiniz mi ? Bu bi
çarenin adı ( Marose ) dir. 

( Dörtgöl ) de esir olan A· 
wsturyalı bir zat bu kızı 
görmOf, sevmiş nikAhla almak 
istemiş, kız: 

"Ben esire varmam" ceva
bını vermiş. 

Avusturyalı zabit kızmış, 
fakat kinini içinde ıaklamıı 
ve gOnün birinde bir balo 
Yermiş, baloya kızı da çağır
IDlf ve bir köşede afyonlu 
bir içki ile uyutmuı. Hadise 
Ruslar arasında ıilyu bulunca 
canlan 11kıldı. l 

Avusturyalı zabiti rejim 
aleyhinde bulunduğu bahane
.ne idam ettiler. Kw da 
dilttltfl tuzaktan kalma izin 
reçmeaine intizaren aileal 
11ezdine g6nderdiler. .. 

Mihmandarım yemek ba
pıda diktiği kadehlerin ver
diji neıe ile miltemadiyea 
IÖylUyordu, ben de içimden: 

- Anlat bakalım, diyor
dum. 

26 Haziran 9J9 

Sabahleyin uyandığım za
man kendimi ( Semerkand ) ın 
muhteşem istasyonunda bul
dum. Mihmandarım meydanda 
yoktu. Sordum: 

Şehirde ıize bir lkamel· 
b elediler. 

Orttı Asgadtı Ôzbelc lcöglii 
lc.adınları 

Beklemiye karar verdim. Az 
sonra Hariciye komiseri M6a
yG {Bagayavelniski)I ile mua• 
vlni Mösyö (Golop) ıeldiler, 
beni alarak Hariciye daireaine 
götnrdiller. ilk it olarak va· 
tandan haber sordum: 

- lstanbul Ye Anadolu fe
llket içinde, dediler. Vaziyeti 
umumi hatları itibarile biliyor
lardı. fakat ellerinde tafaillt 
yoktu. Bu dakika için çar..tz 
mevcut ile iktifa ettim, fakat 
Moskoya da bulunu Rahme
tullah Efendiye bir teljraf 
çekerek avdetimi bilcllrdim, 
Muhakkak o, memleketimbia 
ahvalini oradan daha iyi tet
kik etmiı olacakb " boa da 
bildirecekti. 

Hariciye daireainde11 çakar
ken Efgan konsolosu Mehmet 
Eslem Han içeriye giriyordu, 
tanışmı' olduk. 

Bu fırsattan istifade ederek 
M. ( Bagayavelniıki ) bana 
( Taşkend) e gelmiş olan 
Efgan heyetinin grup halinde 
bir fotoğrafını verdi. Bunu 
tarihi bir vesika olarak ıak
ladım. Filhakika İngiltere 
hükumeti Efganistanm harice 
siyasi memur göndermesini 
menetmişti. Bu heyet te bu 
memnuiyete rağmen ecnebi 
toprağına ayak basan ilk Ef
gan siyasi heyeti idi. 

Hariciye komiseri ile mua· 
vini beni tekrar vagona getir· 
diler, oradan da ( Regina ) 
otelinde hazırladıktan daireye 
16tilrdnler. 

(Mabadı yarı•) 

Tütün Yangnı 
lzmirde 200 Bin Lira

lık Zarar Oldu 

Şehrimizdeki ıigorta kum
panyalanndan birine gelen 
bir habere g6re, dDn sabah 
lzmirde tntun depolarında 
bftyOk bir yangın çıkmııtır. 
Yangın neticesinde mttbim 
miktarda tlltlin stoklan yan
mııtır. 

Bu stokların beı ıigorta 
ılrketine 200 bin liraya sigor· 

tah olduğu anlaşılmıştır. Bu
nun nısfı da Milll ReaıUrana 
Şirketine alıortahdır. 
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istikbal Harbinde 
Yalnız Tayyareler 
Hüküm Sürecektir. 

SiNEMALAR 
·--ır------------------------------------------~--

En bnytık sinema yıldızlarından biri olan 

NORMA TALMADGE 
O P E R A SİNEMASININ 

(Bat tarafı 1 inci aayf ada ) 

Muvaffakıyet, adetçe tefev
vukla değil, fakat makine 
tesirindeki tef evvukla mllm· 
kündilr. 

Daima söylediğimiz ve tek· 
rar edebileceğimiz gibi istik
balde havada cereyan edecek 
bir harpte, hangi tarafın ma
kinesi daha seri, daha mlies
sir ise o taraf mutlaka vazi· 
yete hAkim bulunacakbr. 

Umumi harbe girildiği ıa· 
man askeri tayyarecilik yeni 
doğmuıtu.tBu hususta Fransızlar 
herkesten ileri idiler. Alman
lar ise o derece hazırlanma
mıtlardı ve bir cihetten kabili 
1evk balonlarından da bUyilk 
işler bekliyorlardı. Fransız 
tayyare filolan ilk hücumda 
milhim merkezlerdeki Alman 
balon hangarlannı bombardı
man ettiler ve kabili ıevk 
balonlar hemen hiçbir iş g&
remedi. Fakat sanayide yUk· 
sek kabiliyete malik bulunan 
Almanlar en adi bir demirci 
dilkkAmnı bile tayyare ıanayl
ine hasretmek suretile kısa 
bir mllddet zarfında kuvvet
lerini o derece tezyit ettiler 
ki İngiliz. f r&DS1% Ye Ameri
kan sanayiine k81'fı tek bq
lanna karp koyabiliyorlardı. 

Bununla beraber makine 
meselesi pek ehemmiyetli idi. 
En mllhlm. rolil avcı tayyare
releri oynuyardu, kim daha 
ınr' atle gidiyorsa, kim daha 
çabuk haamımn tepesine çı-

kabiliyorsa o taraf Yaziyete 
hlkim oluyordu. Fabrikalar 
her gtln yeni modeller yapı-
yor, yeni çe,it makine çıkarı· 
yorlardı. 

Dlltman tayyaresinde yeni 
bir tekemmül, yeni bir terakki 
karşısında Almanlar daha bir 
gt1n evvel çıkarmıı olduklan 
ve cepheye göndermek üzere 
"Adlershon" meydanında tec
rtıbelerini yaptıkları yedi sekiz 
yftz tayyareleri ertesi gtln 
parçalıyor ve yeniden tayyare 
imaline mecbur kalıyorlardı. 

işte bu suretle kuvvette mu
vazene haSJI oluyordu. iki 
taraftan biri makine tesiri 
itibarile bUyük bir nOfuz el
de etmiı olsaydı harbin se
nelerce uzamasına imkan mı 
kalırdı ? Halbuki bugünün 
tayyareleri kıyas kabul ede
miyecek derecede terakki et
miştir. Umumi harpte en gll
zide bir avcı tayyaresinin 
motlSrO 200 beygir kuvvetinde 
idi. Bugün 650 beyıir kuv
vetindedir. O zaman en çok 
ıtır' at aaatte 120 kilometre 
idi, buıün 300 kilometredir. 
Ovakitler 3 bin metre irtifu 
çıkmak bOyllk bir meHle, bir 
harika idi. Fakat timdi lıe 8 
bin metre lrtifaa hiç mttşkllllt 
çekmeden pkıyorlar. 

BugGn tayyareler muhtelif 
sınıflara ayrılmıtlardı r. Ordu
nun kullandığı tayyareler avcı, 
keşif, bombardıman ve piya
de tayyareleridir. 

Birer kişilik avcı tayyareleri 
ketif veya . bombardıman tay• 
yarelerinin hareketlerini hi
maye ederler ve icabmda dDt· 
man avcı bölUğile harbi 
kabul ederek mtısademeye 
geçerler. 
Keşif tayyareleri düşman 

Uzerinde istikşafat yapar, fo
toğraflar alır ve yarım tona 
yakın bombalan dUımana ata-

Yınl mnılmha, 1&hemutnl olup fevlıallde muY&ffaluyetler kaunmağa 
muvaffak olduğu 

NEW - YORK GECELERİ 
FUml Ue ktlıat etmlttlr. 

BugOn lınzllAth flıtlerle matine : Husus!, Balkon, ve birinci 

mevkiler 25 kunıftur. 

rak mahvederler. Bombardı
man tayyareleri çok müthiştir. 
Bunlar düşman memleketinin 
içerlerine dadar gider, · sanayi 
merkezlerini, büyUk şehirleri• 
ni, köprülerini bombardımaa 
ederler, yakar ve yıkarlar 
Piyade tayyareleri ise zırhlı 1 . · ı GLQRYA teşkilata malik olduklarından Tıgatro Ve Sınemalar ,. 
düşman piyadesinin birkaç yOz ALKAZAR - Ruhum annem. En gilzel filmler, en bDylk 
metre tepesinde uçar ve ma· ALEMDAR - o.n .. ararkea yıldWar. Yarınki 12 Eyli! 
kineli tüfeklerle bunlara bq IUCLIR - s.mıer r•••.t, e.a...- Cumarteai akpmı 
kaldırtmazlar. ...d• feryat YENiDEN AÇIUYOR 

Bnynk bombardıman tay- ELHAllRA - Yerle •• anmada M E s E L E y o K 
yarelerini harbin •on ıeaeıin- ITU v A L - aa,n fhtlru 
de ilk defa olarak Almanlu Çlftlkparly - s .. 
inşa etmişlerdi. Dobriçte ya• KEMAL a. _ Para lnnetl 
pılan bu tayyareler Londrayı 
bombardıman etmek için kul
lanılacaktı • Fak at bunları 
kullanmağa meydan kalmadaa 
mütareke oldu. Bu tayyareler 
iki ton benzin almakta ve ba 

Kıs lnal..t parla - Darllttall• 

PIRAH - lluhtıllf temılllw 

ŞIK - llort. ŞIYalye 

OPERA - NıYJOrk pcelerl 

Tabi• bahçul - YU7.t• 

miktara yakın da bomba ta· MELKE - Para .. qk 
şımakta idiler. 

Pek ten ve giilllnçlO bir vodvil 

uzanne Oehelly -Armand 
Bernard ve Roanne 

LOks koltuklar 00 - Hu.sual 
70 koltuklar 55 - Balkon 

ikinci 40 kunq. 
.. __ 0 110 Fllmldlr. ---

Büyfik tayyareler inpsında 
Almanlar bugftn yine ilk saf. 
tadırlar. Amerika seferini 
yapan D-0. X. tayyaresi ve 
bfiyük Rurbah tayyareleri 
bize yannın bombardıman 
tayyarelerinin 4 - 5 ton bom· 
ba getirebileceği ve pek uzak 
memleketleri bombardıman 
edip avdet edebileceği hak· 
kında sarih bir fikir vere
bilmektedir. Tayyare İDfaslD• 
da tahta inşaat artık terke
dilmektedir. Alominyom İnp· 
atta da birçok mahzurlar 
görülmilştilr. Bugtln tayyareler 
çelikten yapılmaktadır. fakat 
tunu da a6yliyelim ki tayya• 
recilik ileminde herglln yeni 
keıifler yapılıyor ve devletler 
bu keşifleri o kadar gizli 
tutuyorlar ki bunlann mey
dana çıkabilmesi ve öğre
nilmesi yalnız bir muharebe 
ile mllmklln olabilecektir. 

(Y ann) Sahibi Lokanta 
AçmıyCL Karar Verdi ••• 

Meclisteki Müzakerenin 
Zabıtlarını Aynen 

Yazıyoruz 

(Baıtarafı 1 inci sayfada ) 

menfi tesirlerin fecaati bir 
lahza düıilniilürse ins&Dlll 
tüylerinin ürperm{;mesi müm
kün değildir. Mem1ekette 
şeref ve namusile taniıı
mış phıılara tecavilz edea 
onların namuslarile oy
nam ak, bütün bir 6mriln 
bedeli uzun zamanlar zarfın
da kazanılmıt şerefleri kesre 
yeltenmek, bunun için icap 
ederse yalan havadis Defl'et
mek; bu adamlar için pek 
basit ,eylerdir. Bunlar ancak 
bllytik badireleria ve muauam J 
inkıllplann yetiftirebilecetl • 
ve yapbiJ işlerle milletin )'ilk
.ek emniyetini kazanmq olu 
ıahıslara teca'riizden çekinme
miılerdir. Hatta efendiler, 
banlar inkıllhın ,...atıcdanna, 
latiklAlimizin lrurtancdanna 
dahi dil uzatmak cllret .,.. 
knatahhjım g6stenaltlerdlr. 
BaDlana mabatları kllfilrle. 
rile halkın nuan dikkat Y• 
1Deralonı celbetmek. acaba IMt
gOn ne marifet yumurtlam'I'" 
)ardır diye gazetelerin s&rtl
münll temin etmek, sonra 
ynksek ıahıslara tecavtızle 
onlan halkın nazannda Jdl. 
çllltmek, ıonra her yapılaa 
şeyi fena göstermek suretlle 
Hükumetin otoritesini kırmak 
ve diğer taraftan tahriklt 
yaparak nerede isyan havua 
esecek diye beklemek ve bu 
keşmikeş içerisinden birıey 
yapabilmektir. Bunun ismine 
de muhalefet diyorlar. 

( Battarah 1 inci •aylada ) 

- B&yftk bir lokanta aç· 
mıya karar verdim, dedi, hem 
lokanta, hem de birahane ve 
şehrin en iflek bir yerinde 1 

İnanmadık Ye güldllk, fakat 
11rar etti : 

- V allahl sahi, sabık me9-
lektaılarımı bedava yemek 
yemiye çaiıracağım, inanma&• 
l8lllK gelir garirsllnllz 1 

Fena değil. haber " ha
reket kıthğında gazetenin bir 

köteaini dolduracak bir hldise •• 
Sorduk: 
- Yazabilir miyiz? 
- Elbette. dedi. 
Fakat yağma yok, yeni 

Matbuat Kanununun bir mad
desi ıahısların ıeref ve haysi
yetini kıracak hidiselerin ya· 
zılmuını, aile meselelerinia 
gazete ılitunlanna geçmesini 
menediyor, hatta ortada 
vak'a olsa bile. 

Yazalım da, ister misiniz Arif 
Oruç Bey aleyhimizde bir 
dava ikame etsin. Zaten mu
lektqımız iken ara 111'& bize 
de çatardı. 

Bereket venin ayni Mat-
buat Kanununun ayni madde
IİDİD bir f ıkrasım habrladılu 

Allkadan milaaade ettltl 
takdirde bu gibi hldlselerdn 
bahsetmek caizdir. 

Derhal cebimizden bir klflt 
çıkardık: 

- Bu haberi yazmaklıfl
mıza mGsaade ettiğini.El ıura
ya kaydediverir misiniz? Gtıl
ılO, klğıdı ve kalemi alarak 
yazdı ve biz de bu müsaadena
meyi cnzdanımıza koyduktaa 
sonra karilerimin baber ve
riyoruz: 

- Arif Oruç Beyin ıue
teyi ihya etmek niyetine dD
fÜp dUımediğini bllmeyb 
amma, bUyllk bir lokanta ve 
birahane açmıya karar verdilf 
muhakkaktır. 

Resminizi Bize Gönderiniz, 

* * * Size Tabiatinizi Sögliyelim ... 
ftfelım.t Faile b.g: Azim

klrdır. TahAk
kDme. kOçftk 
16rihımiye ta
bammnl ede-

"' meL Sayılma· 
llDI ister. Sert 
muameley• 
mukabele e
der. lueti nef-
lile fula met" 
pi olur ..... 

dih Ye takcllrclea botlanır. Fi
il •• hareketlerini bejmir. .. 

Z. lıfillci B.: Kendi lle
miade Ye •tır 

~ bqlıdu. .. 
-1 bouabk yap

, mu, bir itte 
~ &nayak olma 

.ır.~::.w:J>~ 

Tehlike Ye 
meı'u ll yet ten 
mOç ~e nlptlr. 

Dimağını fu
la yormak iı· 

~~~...ı t emeL İtlerini 

derli toplu yapar. 

Y usu/ Zlıa Bt!g: Sakin Ye 

mil te ham mil
dir, panumı 

israf etmu, 
çabuk danbp 
be,..yf lnetl 

nefia mesel..ı ,.pmaz. Hor 
palıktan, " 
IAaballHktea ır 

· tinap .d•. 
..,, 

F alU. •g. Mndekldk .. 
. mllteceuiatir. 

Blrdeabire pat' 
lamaz. ltldall 
tercih eder• 

· Muamellbnb 
daiın mil.adi.,. 
hakir değildb'• 
Mtıtkftlpeserıf" 
liğe temaytl 
eder. lddia1' 

_ ve miinakaşıt1' 

sever. Kendine ehemmiyet .,.,, 

rllmealnl lat•r· 
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lstanbulda 
Abdülhamidin 

Tertibat 

Merkezi Umumi 
Vaziyetine Karşı 
Alıyordu ... 
ŞAKfR 79 ,----·-------;;;--:----- NAKLEDEN: ZIYA 

(Her hakkı malı/azdar) 
IS TqrfafevHI 528 

Sabahleyin göıUmU açar 
n~ıııaı ilk nazanm takvime 

l§ti, Valna hı raf ata pek 
okhadar itikat etmemekle be· 
ra er 1 ö 1 • b' , ne ya an ı y eyım, 
ırdenbire kalbim çarpt •. 

Acele giyindim. Mu\fafııların 
0dasına gittim. Daha kapı· 
d~ girer girmez, yine hoşa 
iıtnıiyecek bir şeyler olduğu· 
nu hissettim. 

DlinkU telgrafları kayde· 
derken Abdullah Paşanın 
Nazım Paşaya yazdığı cevap 
lelgrafmın ıon cUınlesine hiç 
dikkat etmemişim. Meğer ne 
kadar mUhim imiş... Dün sa· 
bah (Komanova) zaferini işit
tiğimiz zaman epeyce sevin
ıniş, ilk mağlubiyetin bize 
"erdiği elem ve teessürleri 
bu meserretle tadil etmiştik. 
~atta bunun tesirile olacak 
..:ı, ben dün telgrafların 
•uretini kaydederken o tel
graftaki ( Üsküpte bulu
nan Hakkı ve Cabir Paşa 
kıtaatı da kAınilen dağılmış 
oldukları haber verilmiştir) 
cUınlesine hiç dikkat etme· 
tnişirn. Çok yazık ki bu ta· 
tafta olduğu gibi o t~raftn 
d.a ilk zaferi, büyük bır he-
~•rnct takip etmiş. . 

Bu hezimetin sebebir.e gelınce; 
'Dnşnıanın imdat kuvveti ala
ka.k hiıe yeniden ve faik bir 
~!"etle hücum etmesinden 

lllıf .. Hayır 
Bütnn şe~aat ve metanetini 

loplıyarak: bir intikam taar· 
tuıu yapmasmdan mı? Hayır. 
Başka bir takım esbabı 

harbiyeden mi? Ona da, hayır. 
Ju halde nede:.? .. 

d btiyük %afer Sı?ec-?si, ner2-

takdirde Abdnlhamit hakkın· 
da ne yapılacağı müzakere 
edilmi,. Azadan bazıları, der· 
bal katledilmesine taraftarmış. 
Fakat bu fikre muhalif olan~ 
lar da varmış. Buna binaen 
müzakere neticesiz kalmış, 
ata nbuldan , ( Merkezi umu· 
mi ) den sorup tatimat almıya 
vakit ve imkAn müsait olma
dığı için, Heyeti merkeziye 
şaşırmış, kalmış. 

« 
(Heyeti merkez.iye) nin gös-

terdiği bu telaş ve kararsızlı· 
ğı nazarı dikkate alan muha
fız zabitan, gidi bir içtima 
aktetti. Hararetli ve kısa bir 
müzakereden sonra ~u karar 
verildi: 

(Abdülhıtmidin vücudundan 
istifade etmek istiyenlerin 
Amal ve teşebbüsatını akim 
bırakmak için, gece Abdül· 
hamit gizlice göşkten çıkarı· 
Jacak. Ya, muhafız :ı.abitlerden 
birinin evine götürülerek sak
lanacak. Veyahut, limanda bu-
lunan ( Avniilah > zırhlısına · 
naklolunacak ve sonra vari· 
yetin alacağı şekle göre mu
kadderata hallolunacak ... ) .. 

Ortalık kararırken odama 

giriyord~R!· K.öşk, yine. b~r 
me"zar gıbı sakın ve sessızdı. 
Uzaklan, Abit Efendinin sesini 
duydum. 

Başıma, şiddetli bir darbe 
vurulmuş gibi sersem bir hal· 
deyim. Herşey ve her taraf, 
ölüm ve matem kokuyor. San
ki bu feci ahvale tabiat bile 
ağlıyor; mütemadiyen yağ~ur 
yağıyor .. ve mütemadiy~~ kal
bimdeki teessür ve melah art-

Bulgarlar, ( Edirne ) yl mu· 
baaaraya bqlaml§lar. ( Şark 
ordusu ) da el' an ric'at et· 
mekte devam ediyormuf. Ba-
kalım, nereye kadar çeki· 
lecek? 

Bulgarların bir kolu da 
( Gümülcüne ) tarafmdan ce
nuba doğru inmekte devam 
edi)'Ormuş. Yakında şimendi-
fer hattının kesileceğine mu· 
hakkak nazarile bakılıyor. 

Yunanlılar da, ( Karaferye) 
ye tekarrUp etmişler .. Şu bal· 
de, etrafımızdaki düşman çem· 
\ıeri, gittikçe daralıyor. 

* Şu satırları yazarken Hid 
detimden titriyorum .. 

( Çerkesköy ), büyUk bir 
hercümerç içinde imif. Çe 
kilen alayların efradı bü· 
tün buraya iltica etmiş. Sözde 
diğerlerine ibret olsun diye 
bu efradm birçoğu toplattı· 
rılmış, iki redif taburu muva· 
cehesinde dövdfirülmüş Ye 

yüzlerine tükürtülmüş. .. 
Haydi ; efrat kaçtı ve bu 

cezayn müstahak oldu diyelim. 
Fakat, Kumanda Heyeti 
arasında cereyan eden şu 
telgraf muhaberatma ne mana 
verelim. İşte bu muhabereyi, 
aynen buraya kaydediyorum: 

BAŞKUMANDANLIK VEKALETiN..: 

Dördüncü Kolorduya gön· 
derilmiş olan haber :ıabi
timizin verdiği malümata 
nazaran 13 teşrinievvel 328 
akşamına kadar ( Pmarhisar • 
Kırkkilise - Yenice ) hattının 
ccnubundaki mıntakada düş· 
mandan eser olmadığı ve 
Kolordular kıtaatının hareke
te kadir olmadıkları maruzdur. h~h verildiği belli olmıyan 

ır · k · d·· enıır üzerine as erın, 
h uıınan karşısında bulunduğu 

« 32 Çorlu 14 te,rlnl evvel 1l'l8 
Te,rlnlevvel b Şark Orduıu Kumandau 

tırıyor. 

attı terkcderck geri çekil
bıeaindcn ... 

Meş·um haberler, biribirini ABDULLAH 
(Arkası var) 

liaydi buna bir dllşmau 
takip edi::_yo:.:.r~. --:--~---~-------
HARİCİ HABERLER fe....: 1 

.• , diyelim .• Fskat ... 
b 8az:.ı kumandanlar askerin 
t u. ricalinden ancak ~r· 

1 
taı giinn haberdar olabilmış· 

• ~r.. Ve tabii ( pımik) in 
Qnn ' ş· d' ne de geçcmemişle!. ım ı, 

(1 
ele vermişler, hep b:r~ber 

J Manastır ) a doğru çekılıyor
•rınış. 

~ Ben, bir (harp tarihi) yan
\> 
0~ın. Yalnız, belki ilerde 
,~cnıe taaUCık eder di~e 
b ece bu meş'um günlerın 
, 6~elcrini kaydetmekle iktifa 
dıyorunı. 

le. Onun için bu meselelere 
alluk eden fazla tafsilAt ., 

~ llıütaleab bir tarafa bıra

f Ba, tarafı 4 üncü uyfada 1 
etmezden evvel Cemiyeti ak
vamın en başlıca mesde ol~n 
beynelmilel sulh mesel~mf 
halle uğraşması ve bu sulhun 
buglinkünden . daha ka!'f. ve 
d ha daimi bır esasa ıstınat 
e:mesi )azımgeldiğini beyan 

etmiştir. . 
Canada, tedrici tahd1dı te.s· 

lihata taraftardır .. ~u ta~dıt. 
Ö Ü üzdeki tahdıdı teslıhat 

n m 'h' 
kenferansmın inikadı tan. ın· 
den itibaren başlamak ıcap 
eder. 

Romanya murahhası Prenı 
'Yoru ın. Gbika, ilk nazarda Cemiyeti 

-tf Akvam faaliyetinin müe.sse-
Od ~kşama doğru muhafırların . t itibarile değilse de şu· 
~ asına gittim. Hepsinin de rıy~ ye vüs'at itibarile azal· 
ş:nhelcrinl hı.çak açmıyordu. mu "rünmekte olduğunu ve 
t'ı 11jr nıubtehf harp sabala· ~:!i~~tin daha bati hatvel~le 

1 

mütekabil itimadın mevcudi· 
yeti ve f aatiyette bulunması 
<!emektir • 

Prens Chika ılaveten de· 
mlştir ki ; Romanya, uıa~. 
yak.ın bütün devletlerle .bır 
ademi tecavüz misakı aktın«: 
amadedir. 

Prens cihan buhranının 
ml1tekabil tesanUdü takviye 
etmiş olduğu :nütaleasını ser· 

detmiştir. ---ZA YI - latan bul Kız Orta 
Mektebinden aldığım tasdl.,~k 
meyi z.aycttim. Bulan 47 ind 
Mektebe getirdiği takdirde mem
ııun edilecektir. Ycn'sin alaca· 
tımdan eıkisinin hOkmü olm~· 
dığ1 ilan olunur. dl 
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PATRON KUPONU 

No. 2 ttılJ an gelen askerlerle dol· ilerlemekte bulunduğunu e· 
l'~bŞtu. Bunların hepsi de an etmiştir. c . t' (juetemlıde on bet gOnd• bir 
Ş,lı ıtncı 'unsurlara mensupmuş. Y Hakikati halde ~d~ıye 1 1 .. ermekte olduğumuı Patroa11 
ıtıa irde asayişin haleldar ol- k bilhassa tahdı ı tes· bedııv. slmalı ıatiyouanıı. bu 

sında k k k 1 A vam, . . halline lkuponu kcetp uklaymıı ... ıs 
A • n ço or u uyorrnuş. · lı"hat m"selesının olu p t tan mu· ~Yn d bd lh t •· l 1 lrupo~ top\ yınııı. • ron 

lttaft 1 zaman a, A U amı d w götürmekte o an Y 

1 

1laıı pek me:nnun olacakaıaıı. 
tı, arlarının ( Ordu köşkü ) ~ it tşe mOb şeret Patronlar n~redlldl01lerl rilıı· 
ıtıidibGcurn ederek Abdülha- tesvıyeye a 1 den itibaren !ıtanbut karllerlmlı 
tı dl~ geçirmek istedikleri- etE~n~ul:d~~o~, Uekdt.a.hd!di ı' 

1

! b!:n ~~~da :;011~:r~~·~:d;~ 
~Ubu aır bazı rivayetler de b' 1 "of ye ıgeno· ~alldirler. Bu mllddet ~cçtlkteıs 

l Tayyare Piyangosunun K_eşidesine Başlandı 

Bugünkü Keşidede ikramiye aza
inan Numaraları Aşağıda Okuyunuz 

On birinci tertip T ayyue piyangosunun ikinci keşidesine bugün 6ğleden ıonra Darülf ünua 

konferans salonunda başlanılmışbr. Keşideye yarın da clcvam edilecektir. Kazanan numaralan 
aıağıki sütunlarda bulacak11nız: 

15000 Lira 
Kazanan 

6394 
10000 Lira 

Kazanan 

8082 
3000 Lira 

Kazanan 

40989 
2000 Lira 
Kazananlar 

22003 
42632 
26000 
14216 
9101 

1000 LiRA 
Kazananlar 

17053 
39706 
43296 
23168 
14377 

8914 
24589 
29252 
20623 
31103 

35307 14460 

200 Lira 
Kazananlar 

36903 
43603 
39916 
15442 
36623 

895 
31677 
35516 
33840 
45355 
2814 

4059~ 

37966 
1169.3 
28299 
6071 

422"21 
32669 
36326 
44000 
46430 
14672 
46820 
47099 
8212 

42951 
46080 
46532 
26685 
13856 

27607 
38577 
1678 
1876 
5274 

24455 

25278 

40 Lira 
Kazananlar 

34517 23447 15574 25170 
29949 43592 5314 33167 
16301 39843 5772 41810 
40522 15245 47682 28065 
5445 31559 13497 12712 

11260 

42311 
5708 36984 14649 
4528 33733 45247 

11406 13346 
33880 20570 

3251 48146 

8306 43375 
4082 24598 7247 37760 
8454 14082 42314 48473 

ı 9272 7 334 6095 40088 

47080 40396 29653 47036 
8456 I0035 28654 4 1335 

18694 23901 30016 3631 
40900 9310 27514 169 
24603 23738 47267 J4469 
6916 21087 24069 29519 
3686 27275 21907 47370 

47787 29900 44031 32484 
36038 38337 38869 24540 
37457 44516 12852 41039 

7371 28041 29714 16324 
4096 23540 40135 

26002 3404 37513 
5890 3646 39205 

48409 49506 38364 
2711ö 43875 4784 
33813 44660 9857 

4254 24301 36231 
9453 37746 46897 

25437 11206 49566 

25470 
26570 
43545 
36392 
0061 

26068 
23885 
42895 
23863 

13816 41339 48864 4704 
33934 16495 12820 42773 
48631 32642 1829 44758 

29021 34571 9876 5197 

7~ 18696 43865 21966 
32694 33933 43816 11409 
49847 24563 47349 6768 
17182 26172 8283 12326 
43438 25598 ı 1199 10156 
22808 7640 45878 35813 
49157 13198 26369 30540 
24186 41674 23324 6709 
17235 38272 34097 22998 
41955 38077 32185 
7856 30621 42245 2727 

14384 31920 28146 24466 
7418 10395 

45454 32594 
44168 48795 
45665 28275 

27641 
47573 
23632 
23554 

43997 
4525 

42299 

22455 
24075 6304 28706 44132 
25271 26684 46614 18374 
9854 2155 19918 2~005 

20953 104 1347 43578 
47832 45391 45079 33182 

399'l 42362 46474 21271 
15009 29161 17806 4323 
3753 39099 20665 G430 

20455 4964 2174 29002 
8025 40710 9246 25557 

26854 42428 21434 47067 
26396 32680 2442 29359 
32954 15492 36891 32368 
48..563 20137 7617 27717 
35738 1050 39405 40339 
14359 JJ679 45990 47287 

129953 29674 44218 15099 
10495 21979 29240 3095 

100 Lira 
Kazananlar 

167 4 19430 31811 25865 

14233 45851 43832 3758 
29874 14625 47182 11837 
30985 15056 32507 29014 
38819 13144 30269 3346 
30895 13543 31442 3969 
27816 14240 17261 3797 
35394 19141 26031 12178 
21269 13968 27149 47662 
12402 47409 14344 49788 
19402 J5069 42488 21113 
7163 25909 41385 30240 

46626 32323 10984 46156 
48320 
27540 

3458 28168 43222 
5710 25621 44459 

18409 13679 21719 33464 
763 36474 46488 295 

5139 42560 46380 39529 
1235 48810 48907 21856 
4675 30413 2357 19351 

32912 28593 19594 40238 
1875 20597 45913 3732 

34592 21862 11080 38110 
26773 32141 19683 39625 
33553 
32058 35169 5170 28535 
19680 15297 31143 19907 

'ı7823 

28881 

43307 

17426 3205 42252 
656 38745 34845 

16083 6678 7423 
7575 

40132 
36056 
25142 

5085 36615 7514 
49692 40711 43700 
4612 45671 12234 

2934 

11316 46165 8055 2797 
1169 593 21004 12643 

42205 13917 42361 20253 
7690 45515 38041 

19830 11560 16751 
21~77 38006 22082 
46240 26535 34814 
21847 12214 11177 
12282 25542 37261 
46865 40130 a9139 

·1C67 10122 

32952 
22887 
17013 
21713 
17971 
46437 
21870 

2958 25287 24789 36059 
34413 14298 31512 48070 
28722 9010 44253 43488 
38285 48495 21936 21573 
2291 44766 43861 12008 
5461 26518 5725 40261 

44366 33424 38573 4763ı 

36252 35017 9020 22221 
45289 2389 37842 6429 
8018 49651 17277 42994 

15591 43715 25209 41465 
27461 4'539 
2 ' ~68 29579 23239 13570 
L. 0565 7731 13480 27798 
17949 17665 35625 
12419 27439 9125 29963 
45645 40477 20553 22384 

1523 ı 4940 24858 
13416 llc304 32969 6599 
24997 18787 41097 14?~3 

36280 
47905 
36413 

42 
10062 

~7062 

35429 
5718 

211 
37407 

13114 
43633 
2"305 
29357 
39456 

24724 37038 21P9U 

21:780 
37483 
37193 
2660'l 

~"l ra başla.mı§. (Heyeti mer• teslihat ta ır erı f t k 'ı kupontar kabul cdılrnez. 
( .. Ye) . den ayrı ~ir tabir . •,rzelei::~ -~·o:nr:,:•_,:_ ______ _. 
'tlt 1 ıçtima etmiş. Böyle r.nlıştır, wa ernoü 

.___~'ide btt h~lnihnr et66i _l_~~!!!!!~~'..:....-=:::...::_~~~~.:...._------------------------llİİll ................ _____________ ._ ........................ liil. 
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iHTiRA BERATI 
ihtira, berat veya imtlyazınısı 

pllnlarınızı ve modellerinlzl Şl· 

kago'da 14 eylülden 20 tctrlnln· 
nl 931 tarihine kadar açılacak 
elan BEYNELMiLEL SERGiDE 
tethlr ediniz. 
Sergiyi binlerce fabrikatörler 

!Satılık Apartman 
Tepebatında (Briıtol) ote· 

Hne bititik (Ôıcan) apartmanı 

satahktar. Kapıcıya mUracaat. 

SON POSTA 
Suaçhanebaıında Mllnir Pqa konaklarında 

Kıı ve erkek 

Leyi! Ye Nehari HAYRİYE LiSBLBBI ~~:-~:!: 
Tekmil aınıfları mncuttur. Kayde baılanmıttır. Tedrt1at, TOrkçe, Franaııca .,.. lnıillıcedlr. Talebe 

nlerindea mektebin o~omoblllerile alınır Ye ak9am ayni naata ile nlerlne ıönderlllr. 

Her ıün 10 dan 18 e kadar milracaat edilebilir. Telefon ı 20530 

:~~:.~:~~~~;~:~·~:~~~~!:·:~;:~ 1 VAPURLAR 11 lktısat Vekiletinden: 
fınattır. Hemende bütün fahri· 

~~~~~~~~~~~~~~~~ Yübek Z~ut Mdt~i~n umumi" h~udı~ad eMtiW-lıalar yeni icat ve ihtiraları gar-

:nkde::;:~ı.;~:~.lye mGmmiller BugUn Beklenilen Vapurlar YELKENCİ VAPURLARil 
Realru n modellerlniıi te,hlr Çanakkale - Türk.. Antalya 

lcretl 28 dolardır. Bh:irn huaual Mersinden 
••rl'I memur Ye Htıcılarımıı be- Antalya • Türk. Hopadan 
rat Ye lmtlyaılarınızı fabrlkat<5r-

Mcrsin - Türk • Ayvahktan lere rö•terecek ve onları ai:ıinle 
temHa koyacaktır. Bunun için Barba • ,, • Cideden 
ayrıca komlayon Ocretl alanraaa. Cide ,, - Cideden 
Berat ve modelinizi ve kira be· GDl Nihal _ TUrk • Bandsr• 
.teli olan '28 doları dotrudan 
4ofruya bize ı~ndeıinlz. Size rnadan 

Hrglnin nihayetinde anufas .. ı Nilllfer • Türk • Mudanya 
rapor verilecektir. Gemlikten 

Adrcsı lateraatlonal Paıent Eapo•I· 
tlo• Co. Muchandlu Mart. Chtcaıo. F eyaı • TOrk • Bandırmadan 
U. s. A. Prlnçipesa Marya -Romanya-

lstanbul Dördüncü icra 
Memurluğundan: 

Tamamına 21780 lira kıy· 
met takdir edilen Çemberlf
taşta Mollafenari mahallesinde 
Mektep ve Vezirhanı ıoka
ğında 16, 18, 20, 17 numaralı 
Mahmudiye otelinin tamamı 
12 teşrinievvel 931 tarihine 
müHdif pazartesi gUnll öğle

den sonra ıaat on dörtten 
on altıya kadar lstanbul DlSr
dUncU icra Memurluğunda 
satılacaktır. Satış ıartnameai 
24 - 9 - 931 tarihinde divan
haneye talik olunacakbr. Art• 
brma Emlik ve Eytam Ban
kası kanununa tevfikan bir 
defa olup en ziyade artbranın 
Oıtünde bırakılacaklar. Art
brmaya iştirak için yüzde 
yedi teminat akçesi liı1mdır. 
Alacakhların ve irtifak hakkı 
sahip!erinin bu haklarını ve 
hususile fai7. ve mesarife dair 
olan iddialarını ilAm tarihin-
den itibaren yirmi giln içinde 
bildirmeleri lAzımdır. Akıl 

halde hakJarı tapu ıicilile 
sabit olmıyanlnr sataı bedeli· 
nin paylaşmnsıda hariç · kahr· 
lar. Alikadarlarm icra ve 
iflas kanununun J 19 uncu 
maddesine göre tcvfiki hare
ket etmeleri IU:ıumu ve müte
rakim vergi belediye, vakıf 
karesi mUıteriye aittir. Daha 
fazla maliımat almak iıtiyen
lerin 931 - 300 dosya numa
rasile memuriyetimize müra
caalleri iliin olunur. 

Cilt ve zührevi hastalaklar 

Mütehassısı 

DOKTOR 
Ôıner Abdurrahman 
l.tanbul emraz.ı zUhrcviyo dl•paıı-

ıerl ba~heklml 

Ankara caddesi İkdam 

Yurdtı karşısında No.71 

Köstenceden 
Gianikolo - ltalyan - Odesa 

Köıtenceden 

Sereı - Holanda - Köstenceden 
Piyer Lotl - Fransız - Bey· 

ruttan 

Bugün Gidecek Vapurlar 
fnebolu • Türk -

Mersin~ 

Antalya 

Marmara - Türk • Mudanya 
Gemliğe 

Güzel Bandırma - Türk .. 
Bandırmaya 

Yeni OUnya - Tı.ırk • lımite 
Tadia - Fransız· Batuma 
Gianikolo • ltalyan-Triyesteye 

r SEYRISEF AIN I 
Merkea •centHı ı Galatada K~prl 

, batı B. 'l362. Şube A. Sirkeci MU
hlhdar sade haa 'l. 'l740 

Çıralı fabrika kütük 20 .. 5 

Cıvata 1000 tane. 
Yukarsda yazılı iki kalem 

e.şya pazarlık ile alınacaktır. 
Teminat o/o 10 dur. 
ihale 15191931 saat 16,30. 

(2337) 

SADIK ZADE 
Biraderler vapurları 

Karadeniı. posta11 

Dumlu Pınar 
ı~8~~r~ı PAZAR 

günil akşamı 17 de Sir· 
keci rıhtımından hareket-
le(Zonguldak, İnebolu, Ayan· 
cık, Samaun , Ordu , Gire· 
sun , Trabzon, Sürmene 
ve Riıe)ye azimet ve av· 
dette ayni iıkelelerle Gö
rele, ve Ünye ) ye uğra
yarak avdet edecektir. 
Fazla tafsilat için Sirkeci 
Meymenet bam altında 
acenteliğine mürftcaat. 

Tel. 22134 

Dr. Ae KUTİEL 

idaresinden 

Her Ça b gün-
hafta rşam a leri 
Karadenia hattına hareket etti• 

rllen vapurları mııdan naaada 

Fazla Olarak 
ayrıca her 15 rlinde bir 

CUMARTESİ GÜNLERİ 
l•t•nbuldaıı il< ııcye kadar bir Hfer 
hareketle ) 'daha yapılacaktı 

İtbu seferleri 

Vata.n •apuru 

yapacak vf'! ilk s('fer 

19 Eylül Cumartesi 
KÜnUnden başlayacaklar. 
faıla tafıilit için Slrkecl'de 

1 
Yelkend Hanında acentalıtına 
mOruaat. Telefon 2151S 

1 ALEMDAR VAPURLARI 
KARADENiZ POSTASI 

Millet 
VAPURU 12 Eylül 

Cumartesi 
günü akşam saat 18 de Sir· 
keci nhtımından hareketle 
(Zonguldak,lnebolu, Ayancık, 
Samıun,Ünye,Ordu, Giresun, 
Trabzon, Riıe ve Mapavri ve 
Hopa)ya azimet ve avdette 
ayni iskelelerle Sürmene Vak
fıkebir ve Göreleye uğra
yarak avdet edecektir. 

Müracaat mahalli : lstan
bul, Meymenet ham altındaki 
yazıhan.e Tele fon: 

lstanbul 1154 

ALEi\1DAH VAPUHLARI 
KAHADENlZ POSTASl 

MİLLET vapuru 

E:~nl Cumartesi 
günü akşamı saat 18 de Sir 
keci rıhtımından hareketle 
(Zonguldak, lnebolu. A ~·an
cık, Samsun, Ordu. (,ire-
~un, Tralnon, Rize. l\.lapavri 
ve Hope) ye azimet, ayni iske
lerle Görele ve Onye'ye uğ
rayarak advet edecektir. 

Müracaat mahalli: lstan
bul, Meymenet hanı altındaki 

yazıhane Telefon: 
İstanbul Tapu idaresinden: 
Y edikule haricinde F atib 

Sultan Mehmet mahallesinin 
Veli Ef. sokağında 62-63-65 
numara ile murakkam Ye Def
terdarlık makamından EmlAk 
Eytam Bankasına devredil
mekte olan üç kıt'a boıtanın 
Tapuca kaydi olmadığından 
ıenctsiz tasarruftan addedile· 
rek mahallen tahkikat icaraaı 
ıuretile tasarrufu tesbit edi
leceğinden mezkftr emvalde 
alikai taaarrufiyeıi olanların 
tarihi illndan itibaren on bet 
gün zarfında ve1aiki taHrrufi
yeler ile birlikte lıtanbul Tapu 
............._ mlrac:utıu& 

Istanbul ll54 
ladei afiyet eyledltiaden muhterem '•-----------.. 
hutalarını kabule batlamıttır. 

FIRSAT 
509 fiyat markalı d3rt kl

tllik yeni bir otomobil aalmet 
dolayıalle ucuıee Htıhlrtır. Ta
lip olanların Oımanbeyde Cabl 
caddealade Frantıı me1arhtı 
kartıaında ( Semlnatl ) aln 
ıarajına mOracutlerl. 

ROBERT 

Ademi iktidar ve 
bel gevşekliğine 
karıı •• mDeulr ılna SERVOIN har 
landır. Depoıu, fıtanbulda Strkect'de 
Ali Rısa Merkeı ecsuealdlr. TaP'•Y• 
150 kurl&f poıta ile ılndertltr. lı•lr'd• 
lrıat pasuladakl, TrabHDCla Y eal 
Ferah enaulerlade bulunur, 

KOLEC 
Kolec, Mühendia Kısımlan 

ı S Eı!Dlde kayıt kapuacak 
il ..,..~ .... .,. ., .... ucaktar. 

s6nlin 19,500 lira bedeli muhammeni bulunan alAt ve cde•ata 
talibine ihale edilmek Ozere kapab zarf uaultl ile ilin tarihin· 
den itibaren 2 ay müddetle münakasaya •azolunmuştur. 

Bu alAbn listesi •e ıartname1i vekllet mubayaa komiayo
nundan alınacaktır. Taliplerin bedeli muhammen üzerinden 
yllıd~ 7 ,5 teminatları ile birlikte ihale tarihi olan 3 T eırinl· 
l&Dİ 1931 tarihine müaadif Sala rtıoG aaat 15 te •ekllet 
mubayaa komisyonuna mlracaatları illn olunur. (2157) 

ENVER PAŞA MEKTEPLERi 
Şişli, Son Tramvay lstasiyonunda 

Leyli - Nihari - Kız ve Erkek 
ANA • iLK • ORTA 

Şubuf, Erenköytınıteı Nltaul • luı ve erl&eı. 1•lıu.a il .. laı•ım 
Hor iki mektebin mtleufıtı M•d•ıu Ort•n Enver 

TedriHt Tılrkçe ve Fraaaızcadır. Ecn"!bf mekteplerine kat'iyen 
ihtiyaç hissettirmez. Kayit lçinı 9 dan 17 ye kadar her iki melr· 
tebe müracaat edilebilir. lıtlyenlere tarifname meccanen ıönderlllr. 

Dikili Belediye Riyasetinden: 
Dikili vapur iskelesinde Belediyeye alt otel ve gazino ile 

önündeki rıhtımın 1 Teırinievvel 931 tarihinden 31 Maylı 
935 tarihine kadar Uç sene ıckiz ay mOddetJe icarı müzaye
deye konulmuştur. 20 Eylül 931 tarihinde ihalesi icra edile
cektir. Taliplerin Dikili Belediy•sfno müracaatlara ilin olunur. 

111==Dr .HORHOR UNia:::sm 
Cilt .,. emraıl adhrevl7• teda•lhanHI Her alla ••bahta• ak,ama kadar 

T•k•lm 7ambalt •okaS. Nu. ti , 

İstanbul Müddeiumumiliğinden: 
lstanbul Adliye dairesi için mubayaa edilecek 450 çeki 

odun münakasaya vazedildiğindeo ıartnameyl glSrmek istiyen
lerin her gt1n Adliye Levazım dairesine •• münakasaya iıtirak 
edeceklerin teminata muvakkatelerile 1 Teırini&vvel 931 per· 
şembe gilnü saat 15 te Defterdarlıkta mOteıekkU komiayoa• 
müracaatları. (2404) 

lıtanbul 4 üncü icra me· 
murluğundan : 
Tamamına 84821 lira kıy· 

met takddir edilen Büyük· 
adada Balıkpazarı elyevm Rıh
tım caddesi sokağmda iki 
dilkkAm mUştemil yeni 28, 30. 
32, 34, 36, 2 numaralı baoe
oin tamamı. 12 teırioievvel 

93 t tarihine müsadif paıart•· 
ıi gilnU öğleden sonra Hat 
on dörtten on altıya kadar 
İstanbul DördUncll icra Me· 
murluğunda sahlacaktır. 

Satıı şartnamesi 2419,9,~ 1 
tarihinde divanhaneye talik 
olunacaktır. Artırma Emlak 
ve Eytam Bankası Kanununa 
tevfikan bir defa olup en zi· 
yede artıranın üstünde bıra
kılacaktır. Artırmıya iştirak 

için o07 teminat akçesi 11-
zımdır. Alacaklarıma •• lrtl· 
fak hakkı 1abiplerinln bu hak· 
)arını ve busuıile f aiı Ye me· 
Hrife alt olan iddialarını tlln 
tarihinden itibaren 20 gilo 
içinde evrakı mUsbitelertle 
bildirmeleri laumdır. 

Akıl halde hakları Tapu 
ılclll ile ubit olmıyaolar ıa• 
bf bedelinin paylat masındaD 
hariç kahrlar. 

Allkadarların icra •• lfllı 
Kanununun 1 19 uncu madde· 
ıln• g5re tevflkı hareket et• 
melerl lllıumu •• mOteraklm 
•erıt, belediye, Hlıııf lcareel 
mOıteriye aittir. 

Daha futa malQmat aJmaJa 
lıtlyenlerba 930/623 doıye 
aumarallle memurlyetlmbe 
... caıtı.rl illa .ıu..,. 

1stanbul DlSrdOacD l~ra Me· 
murluğundan: 

Tamamma 16700 lira kıymet 
takdir edilen Rumeli F eneria~ 
de Demirci kariyesinde l, 1, 
5, 3, 2, 4 numarala Mavromo
los çifliğinin tamamı 12. 10, 
931 tarihine müsadif pazarteıl 
iÜnU öğleden ıoora saat 14 
ten 16 ya kadar; İstanbul Dör· 
dUncU icra Memurluğunda 
iatılacakhr. 

Satıı 1artname1l 24 - 9 • 931 
tarihinde divanhaneye talil. 
olunacaktır. Artırma Emlak 
ve Eytam Bankası Kanununa 
tevfikan bir defa olup en ıi· 
yade artıranın 11stUnde bara· 
kılacaktır 

Artırmaye iotiralıc lçla % T 
teminat akçesi ll11mdır. Ala· 
cakhlarıoın \le irtifak hakkı 

ıabiplcrloin bu haklarını •e 
buıuıile faiz ve meaarife dair 
olan iddialarını llAn tarihin
den itibaren yirmi gün için· 
de evrakı nıllsbitelerlle bildir· 
melerl llzımdır. 

Akıl halde baklan tapu 
Jf cili ile sabit olmıyanlar ıa· 
tat bedelinin paylaımuından 
hariç kalırlar. 

AIAkadarların icra •• lfllı 
kanununun 119 uncu madde· 1 

aine ıöre tevfikl hareket et
meleri ltlıumu •• mOteraldm 
•ergi, belediye ve •akıf lca· 
rHl mOtteriye aittir. 

Daba fasla malumat elmalı 
fıtiyenlerln 930 • 1 s:i doıya 
nmaraıile Memuriyetlmlle •I• 
racaatllln illa oı....,. • 

~yıuı ıı 

latanbul DördUncll icra Mr 
murluğundan r 
Tamamına 5580 lira kıymet 

takdir edilen Y emiı iskel~in· 
de Babıcaf eri harici semtinde 
Ahıçelebi mahallesinde Değir· 
men soka~mda 5 cedit No. h 
dllkkAnın tamamı 12-10-931 
tarihine mUsadif pazartesi 
günll öğleden ıonra ıaat o• 
dörtten on altıya kadar lıtaD" 
bul Dördüncü icra Memurlu• 
;unda aatılacakhr. Sataı ıart• 
namesi 24-9-93 t tarihinde 
divanhaneye talik olunacaktır. 
Artırma Emllk ve Eyta .. 
BankaR kanununa teTfikaa 
bir defa olup (en ziyade artı· 
ran1n üatllnde bırakılacaktır. 
Artırmaya iıtlrak için yilzdı 
yedi teminat akçesi llzımdır. 
Alacaklaların ve irtifak hakkı 
aahiplerlnin bu haklarım ve 
hususile falı ve ma1arif e dair 
olan iddialarını ilin tarihindell 
itibaren yirmi glln içinde eY
rakı mUıbitelerile bildirmeleri 
lazımdır. Akai halde haklarl 
tapu ıicllllle ahit olmıyanlat 

aabf bedelinin paylaımasındaJI 
lıariç kalırlar. Alakadarları• 
icra •• iflls kanununun l 19 
uncu maddesine göre tevfiki 
hareket etmeleri lliıumu v• 
mütcrakf m vergi Belediye, 
Vakıf icaresl müşteriye aittir. 
Daha fazla malumat almak 
isti yenlerin 91 1-930 dosya nu• 
marasile memuriyetimize mO· 
racaatlan ilin olunur. 

İstanbul Dördllncll lcr• 
Memurluğundan: 

Tamamına 58605 lira kıymet 

takdir edilen Halıcoğlund• 
Kumbarane caddesinde klill 
fişe fabrikasımn tamamı 12 
T eırinievvel 93 t tarihine mil• 
1adif Pazarte1i günll 6ğledeJ1 
aonra saat on dörtten od 

alt.ya kadar İstanbul DlSrdün• 
cu f cra Memurluğunda satıla· 
caktır. Sabf ıartnameıi 24-9-
931 tarihinde divanhaneye ta" 
lik olunacakhr. Artırma Em• 
ilk ve Eytam Bankaaı Kanır 
nuna tevfikan bir defa olup 
en ziyade arbranın ilstilnde 
bırakılacaktır. Arfırmaya işti" 
rak içiıı yüzde yedi teminat 
akçası lizımdsr. Alacaklalarıo 

ve irtifak hakkı sahiplerinill 
bu haklarım ve hususile fais 
ve masarife dair olan iddia" 
larını ilin tarihinden itibareO 
yirmi gün içinde enakı mtis" 
bitelerile bildirmeleri lazımdır· 
Aksi halde hakları tapu sicil" 
ille sabit olmayanlar satıl 

bedelinin paylaş1uasından ha" 
rfç kahrlar. Alacaklıların lcr• 
•• lflla Kanununun 119 uncd 
maddesine göre tevfiki hare" 
ket etmeleri lüzumu ve mli" 

terakim vergi belediye, va" 
kıf icareıi müşteriye aittir· 
Daha fazla malumat almalı 
iıtiyenlerin 93 l - 505 dosy• 
numarasile memuriyetimiı• 

mUracaatlan ilin olunur. 

SON POSTA 
..... 1. Slyaıt, Havadlı YO HAik ru:ote• - . 

idare ı lıtanbul Nuruoım•alye 
Şeref ıok•f1 35 - S7 

Telefon fıtanbul • 20203 
Poıta kutuıu : lıtanbul • Hl 
Telrr•f ı lıtanbul SON POST.4 

ABONE FIATI 
TtlRKIYF. ECNEBi -----1400 Kr. 

750 " -" uo • 

1 Se•e 
6 A> 

s " 
1 .. 

2700 J{r. 

1400 " 

800 " 
300 •• 

c.ı.. evrak rerl verllm~· 
:11nlardan rauullyet alınm•%· 

Adreı deilttlrtlra111I (20) kuruttut• 


